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7.. Acknowledgements (in Dutch) 
Minn of meer in volgorde van opkomst, al degenen die ik wil bedanken voor het spelen 
vann een herkenbare rol bij het totstandkomen van dit proefschrift. Als eerste mijn 
grootmoeder,, die ervan overtuigd was dat de zichtbare sterren werden beschenen door 
zonnenn die zelf weer te ver weg stonden om met het blote oog waargenomen te kunnen 
wordenn - ik had daar toen al moeite mee. Van haar kreeg ik als dertienjarige in 1957 de 
eye-openerr "Het geheimzinnig heelal" van Sir James Jeans (1930). 
Tijdenss de middelbare school was ik vaak in een vriendelijke 'exacte vakken'-competitie 
verwikkeldd met mijn klasgenoot Dick Regenboog; hij was het die me er toe bracht om 
hartjee winter, midden in de nacht, mijn wekker te zetten om dan vernikkelend van de kou 
mett een kleine sterrenkijker naar zulke fascinerende objecten als de Orion nevel te kijken. 
Inn mijn andere liefhebberij, elektronica, werd ik mede door Chris van Weert 
gestimuleerd,, al was het alleen al omdat zijn versterkers altijd grotere eindbuizen hadden 
dann de mijne. Die elektronica kennis (inderdaad, Arnold, slechts een amateur) kwam 
laterr goed van pas bij het werk aan de filterbank en PuMa. Heel leuk, Chris, om je na 
zoveelzoveel jaren in mijn promotiecommissie te mogen vragen. 
Tijdenss diezelfde schooltijd was er een wiskundeleraar Van Wijck, die aan het eind van 
dee 5e klas een lesuur overhad en dat vulde door ons over de Relativiteits Theorie te 
vertellen.. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik hoorde dat licht altijd met dezelfde 
snelheidd gaat, maar dat een meter niet altijd een meter is en een seconde niet altijd een 
seconde. . 
Eenmaall  in Utrecht werd sterrenkunde een bijvak. In mijn herinnering wat chaotische 
collegess (met dito dictaten) van 'de ouwe Minnaert'. Omdat het bijna altijd slecht weer 
was,, werd het practicum gegeven in de stijlvolle bibliotheek van Sterrenwacht de 
Sonnenborgh,, bij die schitterende klok, de Moulineux24. Ondanks de aanmoedigingen van 
dee hoofdassistent - een lange magere, in onze ogen wat droge en serieuze, man met 
enigszinss rossig haar - werd het eindeloos transformeren van coördinaten niet echt een 
hobby.. Toen kon ik niet vermoeden dat ik diezelfde man - nog steeds lang en mager - veel 
laterr weer zou tegenkomen (en hoe bedrieglijk een eerste indruk kan zijn). 
Dann hebben we Joop Renes, waarmee ik onder meer dat practicum liep. Toen al, en tot op 
dee dag van vandaag: bron van vriendschap, wiskundig advies en jolijt 5. Verrassend op 
hoeveell  manieren je tegen 'confidence levels' aan kunt kijken zonder er ogenschijnlijk iets 
zinnigss mee te kunnen doen. 
Datt een blauwe maandag een slechte tijdsaanduider is, toonde ik aan door er in Utrecht 
jarenn over te doen. Gelukkig was daar Henri de Groot die mee liet inzien dat ik tiet' wèl 
kon,, maar dat ik dan wel weg moest uit Utrecht, Hij wist zelfs mijn vader hiervan te 
overtuigenn en ik rondde vervolgens mijn natuurkunde studie in Eindhoven af. Dat mijn 
verblijff  in Utrecht niet helemaal tevergeefs was moge blijken uit het feit dat ik mijn 
vrouww daar heb leren kennen. Henri is nu hoogleraar theoretische natuurkunde aan de 
universiteitt van Bielefeld. 
Dann springen we van de 50CT en 60CT naar de 90CT jaren. 
Gerardd Hoogveld, een goede makker uit Den Haag, bracht me - toen hij hoorde dat ik 
brandstoffenhandell  'De Schelp' ging verlaten om me verder met astrofysica bezig te gaan 

244 De Moulineux is ondergebracht in het Utrechtsche Universiteitsmuseum. 
255 Vrij naar een Utrechts studentenlied. 
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houdenn - in contact met een ouwe Delftsche roeimaat van hem, Jan Noordam, die "ook 
ietss met sterrenkunde" te maken had. 
Diezelfdee Jan Noordam werd mijn mentor, steun en toeverlaat tijdens de vele uren die ik 
bijj  ASTRON op WSRT doorbracht en hielp mij (en ASTRON) door de verschillende 
culturee clashes heen. Hoe dan ook, dit proefschrift is tot stand gekomen ondanks de 
medewerkingg van het toenmalige WSRT management. 
Jann introduceerde me bij zijn baas Harvey Butcher (iemand die niet alleen respect 
afdwingtt maar het ook verdient), die er voor zorgde dat ik in Leiden kon gaan praten met 
Vincentt Icke omdat ik zo'n belangstelling voor kosmologie had. 
Vann Vincent kreeg ik zeer waardevol advies. Met mijn, na een vijfentwintig jaar industrie 
ongetwijfeldd roestige, kennis van wis- en natuurkunde raadde hij me aan eerst iets te gaan 
doenn om 'in de poel te komen' en mijn tanden te zetten in iets dat voor mij behapbaar was. 
Daarnaa kon ik altijd nog zwemmen naar de hoek waar ik uiteindelijk wou uitkomen. 
Overigens,Overigens, Vincent, heb ik genoten van je interacademiaal college over 'het vroege 
heelal'. heelal'. 
Opp zijn voorspraak door naar Amsterdam, waar ze onder meer met pulsars bezig waren. 
Ikk had net een artikel van een zekere Van den Heuvel en Van Paradijs in de Scientific 
Americann over compacte objecten gelezen en was blij dat die laatste me wou ontvangen 
voorr een gesprek. 
Datt was samen met de toen bijna kersverse hooggeleerde Van der Klis. Van jou, Michiel, 
hebheb ik over de jaren altijd niets dan goed advies en steun gehad. 
Tijdenss het gesprek kwam de baas van het instituut ook nog even binnen om kennis te 
maken.. Wat een onverwacht gebeuren om na zoveel jaren die lange, magere man weer 
tegenn te komen. Ik was blij  verrast, Ed, datje behalve 'droog en serieus' ook over zo'n 
verfijndverfijnd gevoel voor humor beschikt. Trouwens, je enthousiasme26 waarmee je over 
sterrenkundesterrenkunde (en geschiedenis) praat - of dat nou en public of en petit comité is - werkt 
buitengewoonbuitengewoon aanstekelijk. Gezien de hoeveelheid aandacht (en pecunia) die jij,  je 
collega'scollega's en promovendi van het 'Anton Pannekoek' instituut over de afgelopen jaren 
hebbenhebben gekregen heb je ons allen het gevoel van een 'winning team' gegeven. 
Hett werd goed gevonden dat ik me als onbezoldigd promovendus bij Jan van Paradijs 
vervoegdee - wat een voorrecht om door zo'n kundige promotor begeleid te worden, die al 
snell  meer een vriend dan een supervisor werd. Wat diep triest, Jan, dat we het niet samen 
kondenkonden afmaken. 
Inn de jaren daarna zou mijn begrip van de stralingsmechanismen van pulsars nog 
toenemenn omdat ik bij diverse gelegenheden kon putten uit de kennis van Jan Kuijpers. 
GeweldigGeweldig voor je datje nu in Nijmegen je eigen sterrenkunde afdeling KUNt opbouwen. 
Reedss in het begin kwam ik in contact met Marco ICouwenhoven, mijn Utrechtse 
tegenhanger,, die promovendus bij Frank Verbunt was en waarmee ik zoveel, en met 
zoveell  plezier, zou samenwerken bij de bestorming van de sterrenwacht (WSRT) nabij 
Westerbork.. Los van zijn bijdrage aan de verificatie van de PuMa software, was de rol 
vann 'het geweten van het PuMa project team' hem op het lij f geschreven. Datje eerder 
dandan ik kon promoveren, Marco, kwam natuurlijk omdat ik me eerst het vak van 
radioastronomieradioastronomie moest eigen maken, om het vervolgens aan jou te kunnen leren. :) 
Diee bestorming van de sterrenwacht kon natuurlijk alleen maar slagen omdat we hulp 
kregenn van veel ASTRON medewerkers en in het bijzonder van de elektronica 
specialistenn Hans Weggemans en Harm Jan Siepel, van de lokale astronoom en expert op 

Waarschijnlijkk is dat iets dat we toch van de ouwe Minnaert hebben meegekregen. 
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hett gebied van de telescoop besturing Hans van Someren Gréve en van de waarnemers 
Geertt Kuper en Jur Sluman. 
Dann kom ik op degene die mij geholpen heeft met de hoofdmoot van dit proefschrift, Paul 
vann Haren. Jij was het die zag dat een helemaal digitale aanpak van wat het PuMa 
projectproject zou worden, de meeste kans van slagen had. Je was een prima project leider van 
JaapJaap Langerak, Dennis Driesens, Theo Beijaard en mijzelf- wat hebben we een goeie tijd 
metmet elkaar gehad op het IGF van de VU. Mieters dat ik ook daarna op je steun en kennis 
mochtmocht blijven rekenen. Jouw FFTs zijn met recht EFCFTs -je kan het nog steeds! 
Toenn ik Jan Noordam noemde, verzuimde ik een ander instituut te noemen. Het wordt de 
factoo geleid door Johanna Noordam en staat garant voor gezelligheid, gastvrijheid, haute 
cuisinee en een goed (tafel-)gesprek. Wat een plezierig gevoel Johanna, dat mijn eigen 
jeneverglasjeneverglas bij jullie in Pesse staat, symbolisch voor de steun die ik altijd van jullie 
tweeëntweeën mocht ontvangen. Dat een uitnodiging voor dit instituut duidelijk als eervol wordt 
ervarenn en als bewijs datje 'erbij hoort', moge blijken uit de vraag die Marco stelde, kort 
nadatt Ben Stappers en Ramachandran ook aan het Drenthsche firmament waren 
verschenen:: "En? Zijn julli e al uitgenodigd om bij de Noordammen te komen eten?". 
Tijdenss het werken aan de filterbank was er een nogal bijzondere gebeurtenis op de 
sterrenwacht:: een keten van kometen zou inslaan op Jupiter. De pogingen van WSRT om 
tee horen of er daarbij ook radiostraling vrij zou komen werden geleid door Richard 
Strom;; een rustige, maar bovenal kundige, radioastronoom die, zoals al gauw bleek, ook 
eenn grote kennis van pulsars had. Na het overlijden van Jan van Paradijs was hij dan ook 
dee meest voor de hand liggende om Jan's rol als mijn promotor over te nemen. 
Ikk noemde reeds Ben Stappers en Ramachandran, twee echte ras 'pulsisten' die altijd klaar 
stondenn om me te helpen en die een grote bijdrage leverden bij de integratie en acceptatie 
vann PuMa op WSRT. Samen met Marco hebben we ons vaak verbaasd over de vele en 
opmerkelijkee manieren waarmee de radiotelescoop met gepolariseerde hemelsignalen 
wistt om te gaan. 
Tenslottee is daar de promotiecommissie; alle leden ervan werden hierboven reeds 
genoemd.. Het is aan de hartverwarmende bereidwilligheid van hen te danken dat deze 
promotiee door kon gaan. 
Eenn promotie doe je niet alleen, er moet ook een goede infrastructuur zijn en die was er. 
Zoo waren er 'de meiskes' op het instituut - Lidewijde, Jane en Erica - die altijd hielpen 
mett de meer administratieve kanten van mijn promovendus-schap, grotendeels 
veroorzaaktt door mijn chronische afwezigheid op het instituut. Zo waren er Jan Heijme 
enn Riedel Goedkoop die me vanaf Les Vollauds nabij Cognac in Frankrijk opbeurde 
wanneerr ik dreigde het bijltj e in de wilgen te hangen, de lier aan Maarten te geven of de 
pijpp erbij neer te gooien. Dan zijn er de twee paranimfen, mijn beide zoons, die op hun 
eigenn wijze en vooral bij de laatste loodjes mij zo hebben geholpen. 
Bovenall  echter is daar mijn vrouw Ryan - een 'dijk van een wijf - die, als de charmante 
uitbaatsterr van het 1 O-sterrenhotel waar ik mag wonen, mij zo in de watten heeft gelegd 
datt ik bijna deze promotie uitstelde om nog wat langer zo vertroeteld te kunnen worden. 
Watt ontzettend jammer dat mijn ouders, zuster en broer dit niet mee konden maken; 
voorall  mijn vader zou hier intens van genoten hebben. 

EFCFT:: extremely fast complex Fourier transform. 
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