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Voorwoord

Preface

Bijna niemand kan ontsnappen aan de mystieke aantrekkingskracht van het heelal. De mensheid is
altijd al gefascineerd geweest door het oneindige van het heelal en is nog immer nieuwsgierig naar
de oorsprong der dingen. Dit proefschrift getuigt van die fascinatie. Toch kon ik als astronoom niet
alleen maar stevig met beide benen in de lucht staan, ik was vooral afhankelijk van de mensen op de
grond. Een aantal mensen verdient bijzondere dank voor hun bewuste of onbewuste hulp bij het tot
stand komen van dit proefschrift.

Allereerst zijn er natuurlijk mijn ouders. Zij hebben mij opgevoed met een vrije, edoch kritische geest.
Heit en Mem, tige tank foar dat jimme der altyd wienen.

Van sterrenkunde alleen kun je niet leven, maar gelukkig is er meer te doen in Groningen. Mijn
dank gaat uit naar mijn USVA foto kameraden en met name naar Ton Broekhuis. Dankzij hen was
mijn kamera niet alleen maar naar boven gericht en werd mijn ruimtelijk denken aangevuld met een
wijde blik. Met mijn Cirkeltijgers handbal vrienden kon ik me lichamelijk altijd goed afreageren, om
vervolgens ’s avonds met een gerstennat en een goed gesprek inwendig weer aan te sterken.

Het Kapteynlab was een erg plezierige werkomgeving. Van veel mensen heb ik op één of andere manier
steun ontvangen. Allereerst van een vaak zwaar onderschatte groep mensen, het niet-wetenschappelijk
personeel. George, Nanne, Gineke, Jantina, Willemien, Jackie, Wim, Jaap, Hans, Martin, Coby, allemaal
bedankt. Het gewauwel van promovendi onderling deed me vaak beseffen dat ik niet de enige was die
het soms niet meer zag zitten. Om er vervolgens nog maar weer een schepje bovenop te gooien. De
koffiehoek, de open deuren en de wandelgangen hadden een vergelijkbare funktie en een aantal mensen
wil ik met name noemen. Op het gevaar af dat ik mensen vergeet: Olaf, Marc, Ronald, Kor, Gerard,
Erwin, Thijs, David, Yannis, Renzo, Jeroen, Marijn, Penny, Dolf, Jurjen, Tjeerd, Roelof, Peter, Edwin,
Marc, Ger, Griet, Huug bedankt. Een aantal mensen verliet het lab al voor mij, maar ik ben ze nog niet
vergeten, gegroet Reynier, Johan, Richard, Brian, Richard, Edwin, Adrick en Renée.

Een speciale dank geldt natuurlijk voor mijn promotor Piet van der Kruit. Jij startte dit projekt op en
hoewel je me regelmatig gewoon maar in het diepe gooide, gaf je me wel genoeg blijk van vertrouwen
en zo nu en dan handige tips om de overkant te halen.

Het roemruchte “kamer 183 gevoel” nadert zijn einde nu de inwoners aan het promoveren zijn. Op het
Kapteynlab lopen nogal wat niet-“kamer 183” bewoners van het promoverende soort rond die een licht
masochistisch genoegen aan zelf-kastijding ontlenen, want waarom zouden ze anders elke keer maar
weer massaal langs komen op kamer 183? Kortom, Arpad Szomoru en René Oudmaijer hartstikke
bedankt voor jullie cynisme, geouwehoer, luisterend oor, goede adviezen en al dat soort dingen.

Zoals gewoonlijk, maar daarom niet minder gemeend, als laatste het dankwoord aan de levensgezel.
Gerda, met jou in de buurt, word ik er er konstant aan herinnerd dat mijn fascinatie voor het leven nog
groter is dan mijn fascinatie voor het heelal. Tút Tov.

Groningen, 5 februari 1995
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Dit onderzoek heeft geprofiteerd van financiële ondersteuning door het Leids Kerkhoven Bosscha
fonds.

This research has made use of the NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) which is operated
by the Jet Propulsion Laboratory, Caltech, under contract with the National Aeronautics and Space
Administration.

This research has made use of NASA’s Astrophysics Data System Astrophysics Science Information
and Abstract Service.

X


