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Dankwoord d
Err zijn vele mensen die direkt, of indirekt, hebben bijgedragen aan het tot stand komen van
ditt proefschrift. In de eerste plaats wil ik graag Jan van Paradijs danken. Niet alleen heeft hij
mijj de mogelijkheid gegeven om promotie-onderzoek te doen, maar vooral heeft hij mij bij dat
onderzoekk ook veel de vrijheid gegeven om zelf een richting te zoeken. Dit heb ik altijd een grote
stimulanss gevonden en ik hoop dat ik zijn vertrouwen niet heb beschaamd. Zonder Jan zou ook
weinigg van de resultaten van het onderzoek begrijpelijk en grammaticaal correct op papier zijn
gekomen. .
Ookk wil ik graag ASTRON danken voor het financieren van mijn onderzoek onder projectnummerr 782-371-038 en NWO/ASTRON en het LKBF voor het financieren van waarneemreizen
enn conferentiebezoeken.
Inn de laatste maanden, weken, dagen, en nu uren, zijn er een aantal mensen geweest die
hebbenn bijgedragen aan dit boekwerk. Speciaal wil ik daarvoor Peter Blondel, Jeroen de Jong,
Paull Goudfrooij, Prank van der Hooft, Martin Marinus, Saskia Prins en Erica Veenhof hartelijk
danken.. Ook is een belangrijk deel van de resultaten in dit proefschrift gebaseerd op waarnemingenn en reduktie gedaan door vele studenten. De wil hen allen danken voor hun inspanningen
enn enthousiasme.
Dee werkomstandigheden op het instituut zijn altijd heel prettig geweest, waarbij vooral de
ongedwongenn sfeer me altijd zeer is bevallen, en ik hoop dat dit laatste vooral zo zal blijven.
Ookk op het sociale vlak kan ik zeggen dat mijn verblijf op het instituut zeer aangenaam was.
Hett zeilen, pingen, risken, blasten, bonken en leuteren met (in willekeurige volgorde) Enkaya,
Thee Pribee King, Prins Sas, Smartie, Hamml, Onni the one and only Goggelaar, Paul Speer,
Coin,, The Head of Faculty (aka De Witte Gnotor), Ravemaninoff and Frenkie goes to Huntsville
wass een waarlijk genoegen!
Mijnn verblijf in Chili heeft in de vorm van vele waarnemingen ook zeker bijgedragen aan dit
proefschrift.. Echter, zonder de steun en vriendschap van Hugo Schwarz was het, ook sociaal, een
stukk moeilijker geweest. Huugje, bedankt voor alle koffie, sigaren, drankjes en ander vermaak.
Ookk mijn moeder heeft het leven in den vreemde verlicht door het regelmatig sturen van speculaas,, shag, kranten, erwtensoep (ook bij 30° C erg lekker), etc. Aan een ieder die deze spullen
voorr mij naar Chili hebben meegenomen mijn hartelijke dank.
Err is één persoon die de laatste jaren mijn leven heeft verrijkt en zonder wie het, zeker de
laatstee maanden, heel moeilijk zou zijn geweest. Ik draag daarom dit proefschrift op aan "mi
estrella"" Paola.
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