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Dankwoord

Dit is dan het resultaat van vier jaar werken. Rest mij enkel nog het dankwoord.
Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de enthousiaste begeleiding
van mijn twee promotoren; Russ en Marco. Ik heb genoten van de bijzondere sa-
menwerking. Zowel de wetenschappelijke als sociale ontmoetingen waren zonder
uitzondering een genoegen ... wordt vervolgd!

Verder wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken.
David, die mij de beginselen van het waarnemen en de vele geneugten eromheen
heeft bijgebracht. Het wordt tijd dat we weer eens door de sneeuw naar Effelsberg
rijden. Xander, die mij de eerste jaren van de promotie op weg heeft geholpen.
Alle mensen die in de afgelopen 10 jaar op het Kapteyn Instituut hebben rondge-
zworven. In meer of mindere mate, en vaak zelfs onbewust, hebben ze bijgedragen
aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ditzelfde geldt voor vele mensen bij
SRON. Het was een geweldige tijd. In het bijzonder bedank ik iedereen van het se-
cretariaat en de computergroep, alle mensen van de ISM-groep Groningen en alle
kamergenoten die het met mij hebben uitgehouden.
Hait, Sanne en Anne voor de taalkundige ondersteuning.
Christiaan, mijn redder in nood wanneer de Mac en ik niet op één lijn zaten. Jack ...
dat spreekt voor zich natuurlijk. Kambiz en Dieter, de ‘Zes bier graag!’ blijft ono-
vertroffen. Ton, Gerard en Douwe die de afgelopen jaren voor Dieter en mij voor de
hoognodige snookerafleiding hebben gezorgd. Plezier! Mijn lieve ‘buren’ in Zuid-
horn. Ruth, Mirjam, Luuk en Anne-Gosse, omdat ze vooral in de laatste maanden
een tweede huis boden voor Julian wanneer ik aan het werk was. Natuurlijk ook
omdat ze zo hebben bijgedragen aan het feit dat we ons thuis voelen in Zuidhorn.
Hait en ma, die me al 32 jaar steunen. Anne en Martin die daar alweer bijna 5 jaar
aan meedoen. Natuurlijk ook alle vrienden, familie en collega’s die ik niet bij naam
genoemd heb.

En als laatste Sanne, Julian en zijn broertje of zusje, mien grootste laiverds.

Bedankt allemaal!

Wilfred Frieswijk, Zuidhorn, 20 februari 2008





Thus ends the fifth battle

By the treachery of men the field is lost

The night falls and great is the triumph of evil

The league is broken

The last vestige of hope lives in the hidden king

Only he troubles the dark one’s mind

Only he could bring ruin to the black foe

Though the land lies down in agony and the curse lives on

A new star shall arise

And a new day shall come, again

Final Chapter (Thus Ends...)

from “Nightfall in Middle Earth” by Blind Guardian
Based on “The Silmarillion” by J. R. R. Tolkien










