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Dankwoord 

Traditioneel is de laatste pagina voor het dankwoord. Diverse mensen hebben direct 
of indirect in meer of mindere mate bijgedragen aan dit proefschrift en die wil ik hier 
graag bedanken. Een andere traditie is dat het dankwoord pas laat en onder tijdsdruk 
wordt geschreven. Mocht je dus menen dat er een naam ontbreekt: het ligt aan mijn 
slechte planning en niet aan jou. 

Rens, jij verdient het om als eerste genoemd te worden. Zonder jouw onuitputte
lijke enthousiasme zou dit proefschrift slechts een slap aftreksel geworden zijn van wat 
het nu is. Je moet je wel eens afgevraagd hebben wat je nu weer in huis had gehaald, 
maar ik hoop dat je tevreden kunt zijn met het resultaat. Ik ben in ieder geval zeer 
blij dat je mijn promotor kunt wezen. Ook je "komische wederhelft", Xander Tielens, 
wil ik graag bedanken voor zijn gedegen commentaar bij de laatste hoofdstukken. De 
besprekingen met jullie twee vallen onder de categorie "leuk en leerzaam". Teije, we 
hebben niet zo heel vaak contact gehad, maar de besprekingen die we hebben gehad 
waren altijd zeer nuttig. 

Het is altijd erg prettig om mensen te hebben op wie je kan terugvallen. Ik wil dan 
ook iedereen bij "Anton Pannekoek" bedanken voor de plezierige samenwerking in 
welke vorm dan ook. Een aantal mensen verdient het om nader genoemd te worden en 
ik wil beginnen bij mijn kamergenoten omdat die waarschijnlijk het meest te verduren 
hebben gehad. 

Paul, al vrij snel vertrok je weer. Het gaf mij in ieder geval de kans om de beste plek 
in de werkkamer te confisqueren. 

Mario, drie en een half jaar lief en leed gedeeld in F3.09 en daarbuiten, een periode 
die ik niet zal vergeten. Het feit dat jij mijn reisjes naar Californië en Hawaï 'overnam' 
is je vergeven. Ik wil jou natuurlijk ook bedanken voor de 1500 keer thee halen, 1000 
keer mijn mok schoonmaken en je verwoede pogingen om mij muzieksmaak bij te 
brengen. 

Annique, the emptiness in the office by the departure of Mario was soon replaced 
by the presence of you. I still think that you are the best possible replacement. You 
are the reason that I want to brush up my French. I hope you enjoyed my presence as 
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DANKWOORD / ACKNOWLEDGEMENTS 

much as I did yours. 
Naast mijn kamer genoten, waren er ook anderen die regelmatig tijd hadden voor 

mijn al dan niet wetenschappelijk geklets. In willekeurige volgorde volgen hier een 
paar namen: Jan, ik heb nu weer tijd om te pingpongen; Rudy, je komst naar Jena heb ik 
zeer gewaardeerd; Sacha, ooit wordt je ook nog wel een keer serieus genomen; Ciska, 
ik had nooit gedacht dat ik van jou en Rens nog eens een knuffelbeest zou krijgen; 
Peer, waar blijft het perenijs; Issei, thank you for all your help; Arno, mijn eerste eigen 
"dataslaaf"; Rien, zo'n mooi dankwoord krijg ik waarschijnlijk nooit meer; Seppe, ijs
koud de beste; Pat, after visiting your place I know that some books are even more 
difficult to read than this thesis; en verder natuurlijk alle andere API's. 

Sterrenkunde wordt niet alleen bedreven in Amsterdam, ook buiten Amsterdam 
hebben mensen bijgedragen aan de plezierige atmosfeer op bijvoorbeeld conferenties 
en werkbezoeken. All the people in Jena I would like to thank for their hospitality and 
the time they took for me during my stay at their institute. Ook de Leuvense "maffia" 
mag niet onvermeld blijven. Op de meeste conferenties en workshops kwam ik wel 
een lid van die familie tegen. Dit staat immer garant voor een aangename tijd. Ook de 
Groningers en Leidenaren mogen wat dit aspect betreft niet onvermeld blijven. 

Without all the effort and help from the SWS and LWS Instrument Dedicated Team 
members my dataset would have been of much lower quality or even unusable. Thank 
you very much! 

Chiyoe, Janet, Anne, Conny and Harald, I got a lot of laboratory data from you all, 
often before publication. Without all these contributions I could not have written this 
thesis. Thanks a lot! 

Gelukkig bestond mijn leven de afgelopen 4,5 jaar niet alleen uit sterrenkunde, ik 
zou dat ook niet vol hebben kunnen oude. De onregelmatige stroom van BBX-emailtjes 
heb ik altijd zeer gewaardeerd. Iedereen die ooit een bijdrage heeft geleverd, bij deze 
een bedankje per verstuurd mailtje! Ik zal binnenkort weer eens de statistieken bijwer
ken. AD&D, RISK, Roborally Kolonisten van Katan, Civilization, Kapitalistje noem 
het maar op ik ben ervoor te porren. Vele uren heb ik me zo kostelijk vermaakt, en ik 
wil hierbij dan ook al mijn medespelers/tegenstanders hartelijk bedanken. 

Een aparte vermelding verdienen mijn paranimfen. Yvonne, vriendin en vakge
note, ooit was er het idee om samen te gaan werken. Ik ben blij dat het nu bij de laatste 
stappen van mijn promotie traject er dan toch van komt. Agnes, eigenlijk verdien jij 
een apart dankwoord voor jou alleen. Bedankt voor alles en het ga je goed! 

Papa, mama en Eline, op jullie kon ik altijd rekenen, ik heb dat altijd zeer kunnen 
waarderen. Ik hoop dat jullie nu een beetje zullen begrijpen wat ik al die jaren heb 
uitgespookt. 

Charon en Callisto, ik heb er over gedacht of ik jullie wel moest bedanken. Menig 
keer liepen jullie mijn hand achterna over het toetsenbord als ik thuis aan dit boekje 
bezig was. Ook het instinct om precies op dat velletje te gaan zitten waarmee ik bezig 
was, heeft af en toe tot frustratie geleid. Dat ik jullie toch hier noem heeft alles te maken 
de aanstekelijke vrolijkheid die jullie altijd uitstralen. Het huis zou veel, ongezelliger 
zijn zonder jullie. 

En voor iedereen geldt, jullie zijn van harte welkom in Atlanta! 
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