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D a n k w o o r dd (Acknowledgements) 

ErEr bestaat geen andere zó fascinerende, diepgaande, veelzijdige en spirit opwekkende studie 
alsals die van de sterrenkunde. Nog eens overpeinzende waar ik ook alweer, ergens op die brede 
wegweg naar Rome, dat kleine bordje met die schitterende aanduiding: 'naar de sterren' was 
tegengekomen,tegengekomen, schoot mij eigenlijk niets te binnen: uiteindelijk leidden alle wegen naar de 
sterren! sterren! 

Hoewell  ik de bovenstaande zinnen bij het afronden van m'n scriptie schreef ben ik nu, jaren 
laterr en na het voltooien van m'n promotie-onderzoek, eigenlijk niet van mening veranderd. 
Well  zijn de omstandigheden waaronder sterrenkundig onderzoek wordt gedaan sterk aan ve-
randeringg onderhevig en mede van invloed op de keuze van gepromoveerde sterrenkundigen 
(inn binnen en buitenland) om al dan niet verder in de sterrenkunde te gaan. 

Eenn proefschrift is veelal slechts een heel magere afspiegeling van hetgeen een promovendus 
tijdenss zijn/haar promotie heeft geleerd, aan ervaringen heeft opgedaan, en aan onderzoeks-
resultatenn heeft gevonden. Ook verschaft een proefschrift vaak een onvolledig beeld van de 
mensenn die van grote invloed zijn geweest op je onderzoek, je leven als onderzoeker, als ook 
opp je leven daarnaast (hoewel deze laatste twee soms moeilijk van elkaar zijn los te koppelen). 
Nietteminn wil ik op deze plaats een aantal mensen bedanken voor de bijzondere dingen die 
ikk de afgelopen jaren heb meegemaakt en waaraan ik goede herinneringen zal blijven bewaren. 

Allereerstt wil ik Jan van Paradijs en Thijs van der Hulst bedanken voor hun hulp bij en het 
stimulerenn van mijn onderzoek. Teije de Jong, mijn promotor, wil ik bedanken voor de gebo-
denn mogelijkheid om zelfstandig sterrenkundig onderzoek te doen. Ed van den Heuvel wil ik 
bijj  deze gelegenheid bedanken voor zijn ongeëveneaard enthousiasme voor de sterrenkunde 
enn zijn bijzondere kracht om dit op anderen over te brengen. 

M'nn kamergenoten Marten van Kerkwijk, Paul Goudfrooij, en Michiel Berger dank ik 'voor 
alless dat ik van julli e heb mogen leren' en voor de lol, enhousiasme, en afleiding die julli e 
vaakk meebrachten. Paul, de zomerschool in Erice en de trektochten daarna door Italië en 
voormaligg Joegoslavië waren je van het. Ook in Dublin en op La Palma hebben we de nodige 
-astronomische-- ervaringen opgedaan. 

Onnoo Pols wil ik vooral bedanken voor de gezellige spaanse lessen, de waarneemtijd in Calar 
Alt oo en Almeria, en voor de bijzondere dingen die we in Brazilië en Argentinië hebben meege-
maakt.. Martin Heemskerk wil ik bedanken voor 'de goeie ouwe tijd' en voor alle lol, ook 
samenn met Onno. 

II  would like to thank Pascale Jablonka and Danielle Alloi n for the very special times in Paris. 
Pascale,, your warmness and trust in lif e still inspire me a lot. 

Ikk wil Martin Groenewegen en Erwin de Blok bedanken voor julli e enthousiasme en toewij-
dingg voor julli e onderzoek en voor de artikelen die uit ons samenzwoegen zijn voortgekomen. 
Heyy guys, we did it and how! 
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II  would like to thank Maria Luisa Garcia and Itziar Aretxaga for their hospitality and for 
thee very warm and special t ime we had in Madrid and Cambridge. 

Johnn Telting, Martin Heemskerk, Jeroen de Jong, Jeroen Bouwman, Dirk Edel, Peter Blon-
del,, en Tim Oosterbroek: bedankt voor julli e hulp en meedenken bij de talloze computer, 
linux,, tex, internet, en grafische problemen waarmee ik julli e regelmatig van julli e werk kwam 
afhouden. . 

Ericaa Veenhof, Jane Ayal, Lidewijde Stolte, Liesbeth Iterson, Maria Moesman, en Ed Faverey: 
zonderr julli e inzet zou het instituut niet op rolletjes lopen. Denkelijk kost het af en toe wel 
eenn behoorlijke dosis relativeringsvermogen om het met zo'n stelletje eigenwijze sterren-
enthousiastelingenn uit te houden (hou vol!). Dank julli e wel voor julli e hulp bij problemen 
vann de meest uiteenlopende aard en voor alle gezelligheid die julli e op het instituut brengen 
enn hebben gebracht. 

Ikk wil iedereen van het 'Anton Pannekoek' instituut bedanken voor de opbouwende sfeer 
opp het instituut en voor de gezellige dingen tussen het onderzoeken door: onder andere 't 
zeilen,, schaken, biljarten, uitgaan, volleyballen, risken, go-en, schaatsen, snookeren, pongen, 
enn muziek maken. Let's keep on! 

Alic ee Maarseveen, dankjewel voor alle lol, plezier, en afleiding op en naast de tafeltennis-
tafel.. Alice, ik heb veel geleerd van je relativerende verhalen en hecht veel waarde aan je 
vriendschap. . 

Br i t t aa Rasmussen and Susanne Hansen, you made my home for four months a real home. 
II  admired and learned from your way of life, your perseverance to search, find, and to do 
whatt you want under any circumstances. 

Cojettee Streutker, Haakon Jongert, Carla Sawirja, Christina Koulis, Rob Koopman, Ruud 
Steenvoorden,, Jan Roebers, Robert van Witzenburg, en Hemant Dewnarain: ik wil julli e 
bedankenn voor de bijzondere, stimulerende, en hartverwarmende avonturen in de afgelopen 
jaren. . 

Jessicaa Kofman, Onno Pols, Esther Reijnen, Jady Petovich, Reinier Sijbrands, en Erik Ku-
ulkerss wil ik bedanken voor de ontspanning en lol bij en naast het (tafel-)tennissen. 

All ee andere vrienden en familie wil ik bedanken voor julli e verwondering en belangstelling 
(allee krantestukken over de alweer toegenomen grootte van het heelal, leven op mars, bezoek 
vann een Jupiter-ufonaut, de planeet achter de Zon, of een eventuele komeetinslag in Ams-
terdamm misschien daargelaten). Jullie vertrouwen in een onderzoek dat zo ver weg van 't 
dagelijksee leven staat maar waar iemand uit julli e naaste omgeving jaren lang met hart en 
ziell  mee bezig is, roept veel waardering op. Verder blij f ik gewoon julli e Bobby hoor! 

Lievee Hester, met jouw warmte, gevoel voor humor, vertrouwen, geduld, en liefde kon ik de 
afgelopenn jaren onderzoek verrichten. Tegelijkertijd was ji j bezig met jouw onderzoek en kon 
ikk leren en genieten van jouw aanpak en relativerende verhalen. Bij jou kon ik altijd mezelf 
zijn,, ook in de tijden waarin andere dingen dan de sterren me nader stonden. Ik hoop dat 
wee ook naast het onderzoeken de boel op stelten blijven zetten en dat ik voor jou kan zijn 
hoee ji j de afgelopen jaren voor mij bent geweest. 


