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Dankwoord

Veel personen hebben bewust en onbewust bijgedragen aan de totstandkoming van dit proef-
schrift. Ik bedank in de eerste plaats mijn begeleider en promotor Thijs van der Hulst voor
5 jaren van plezierige samenwerking. Hij heeft me altijd vrij gelaten om mijn eigen gang te
gaan en ondanks zijn drukke agenda kon ik altijd bij hem aankloppen voor hulp. Hoe goed ik
ook had nagedacht, het verbaasde me altijd weer dat hij nieuwe ideeën uit zijn mouw wist te
schudden. Bovendien heeft hij laten zien dat fanatieke wetenschappers ook normale mensen
kunnen zijn.

Ik bedank Kor, Wim, Eite en Martin voor het oplossen van al mijn computer problemen en
het uitbreiden van mijn kennis op dat gebied. In het bijzonder dank ik Danny voor zijn hulp
gedurende de eerste fase van mijn onderzoek. Zonder de pipeline software had dit boekje
zeker nog op zich moeten laten wachten.

De open en informele sfeer op het Kapteyn instituut heb ik altijd als zeer prettig ervaren.
Er was altijd wel tijd om met mijn kamergenoten, Tim en Stephanie, kennis en frustaties uit
te wisselen of voor de dagelijkse praatjes. De kennis en vaardigheden die Erwin de Blok mij
tijdens mijn afstudeerproject heeft bijgebracht op het gebied van data reductie en het schrijven
van artikelen vormden een goede basis om met dit promotie onderzoek te beginnen. De
afgelopen 4 jaren heb ik constant bijgeleerd, onder andere door de samenwerking met Henk,
Pieter en Willem. De gesprekken met Michiel en Ronald over de wereld van de sterrenkunde,
maar vooral de non-science gesprekken, waren altijd een welkome afleiding van de dagelijkse
uren achter het beeldscherm. Ik dank jullie allen !

Ik ben het Kapteyn instituut en het LKBF dankbaar voor de financiële ondersteuning van
mijn waarneemreizen en conferentie bezoeken.

Tenslotte bedank ik alle mensen buiten de universitaire wereld die het mogelijk hebben
gemaakt mijn doel na te streven. Familie, vrienden en het personeel in de keuken van het
Diaconessenhuis deden me – wanneer ik het weer eens wat minder zag zitten – beseffen dat
werk niet het belangrijkste in het leven is. Mijn ouders dank ik voor hun steun en vertrouwen.
Ze hebben me nooit geprikkeld om toch vooral een normale studie te gaan volgen – gelukkig
maar ! De meeste dank ben ik echter verschuldigd aan Karen. Ik heb met haar twee prachtige
kinderen, Stan en Levy, en zonder haar was dit proefschrift er zeker nooit gekomen.

Marco Beijersbergen
Meppel, januari 2003




