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Nawoord d 

Naa een periode van vijfjaar is het dan zover: mijn proefschrift is af. Met het eindresultaat 
(ditt mooie boekje) ben ik zeer tevreden. De voltooiing hiervan is mede te danken aan 
Alexx de Koter en Rens Waters. Rens hielp mij goed op weg in de begin-periode van mijn 
promotie.. Rens, ik heb veel van je geleerd en vond het prettig om met je samen te werken. 
Mett mijn activiteiten buiten de sterrenkunde heb ik je geduld vaak op de proef gesteld. 
Hett is dan ook een geluk dat m'n promotie-periode niet vijf maar "slechts" drie goede 
ijswinterss telde. 
Inn de eerste jaren moest ik vaak naar het buitenland om waarnemingen te doen: drie keer 
naarr 'Mauna Kea' (Hawaï), één keer naar 'La Silla' (Chili) en één keer naar 'De Caldera' 
(Laa Palma). Het waarnemen op deze zeer afgelegen hoge bergen op aarde vond ik erg 
mooii  en avontuurlijk. Tijdens deze reizen kwam ik ook in aanraking met verschillende 
culturen.. Zo raakte ik op Hawaï in de ban van de 'Slack-Key' gitaar en leerde ik op La 
Palmaa de "maftana" leefstijl kennen. 
Dee laatste twee jaar heeft Alex mij veel geholpen en geleerd, zoals het analytisch aanpak-
kenn van probleemstellingen en het scherp wetenschappelijk formuleren van resultaten. 
Alex,, bedankt! Ook wil ik de hele ISO-groep, Liesbeth de bibtiothecaresse en natuurlijk 
Martinn de systeembeheerder, bedanken voor hun hulp in de afgelopen vijfjaar. 
Hett verwerken en analyseren van alle waarnemingen binnen een kort tijdsbestek, zorgde 
ervoorr dat de laatste twee jaar van mijn promotie wat zwaarder waren. In deze fase van 
mijnn promotie zat ik veel achter de computer. Dit werk is lichamelijk zeer passief en 
ervaardee ik als niet gemakkelijk. Door de goede sfeer op de faculteit heb ik ook veel 
plezierr gehad op de werkvloer. Hiervoor will  ik iedereen bedanken, in het bijzonder: Peter 
S-,, Sacha, Ciska, Orly, Frank, Nicole, Martin, Paul, JdJ, Jasinta & Pratiwi, Jeroen, Erica 
enn co. (tussen de bevallingen door) en Jane. Met mijn kamergenoot Jeroen kon ik het 
goedd vinden. Gezien zijn vorderingen op het gebied van 'Aikido' ben ik wel blij dat mijn 
promotietijdd er op zit. Bij deze wens ik z'n toekomstige kamergeno(o)t(e) sterkte toe. 
Zoalss het er nu voor staat zeg ik waarschijnlijk de sterrenkunde vaarwel. Mijn sterke 
bandd met het noorden van het land en m'n "liefde" voor de computer maken de kans 
kleinn dat ik binnen sterrenkunde verder zal gaan. Daarom bedank ik al m'n pannekoek-
vriende(i)n(nen)) voor de gezelligheid en wens ik julli e veel geluk in de toekomst. Als 
julli ee nog eens willen uitwaaien in het hoge noorden zijn julli e altijd welkom! 












