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geweestt  zijn, en gevolgde manier  van studeren, volgens een abnormale udag"indeling, tot een realiteit konden worden. Paul, Erik a 
enn mijn moeder, bedankt voor  alles in den beginne, al waren de omstandigheden vaak slecht, een warm thuis compenseert alles. 

Zonderr  vrienden lukt zeker  niets. Nou ja overdrijven In ieder  geval heb je de ondersteuning van anderen als mens gewoon 
nodig,, dit is gelukkig zeker  in mijn voordeel geweest Ik wil dan ook Walter  Valks en Kong Vei Man bedanken voor  de ongelooflijk 
langee tij d dat ik reeds van hun intense vriendschap heb mogen genieten. Zonder  spoortje van irritati e heb ik bij  hen altij d een 
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Datt  bet naast mij  gaan zitten in schoolbankjes desastreuze gevolgen heeft, heeft ook Yuen Keong Ng kunnen ondervinden. 
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gevoell  heeft voor  humor, lekker  eten, mooie dingen, positief gebottled is en verder  over  uitzonderlijk e wiskunde en computer 
kenniss beschikt (afijn vergeleken met mij  dan), is het duidelij k dat ik aan zijn gezelschap veel plezier  heb beleefd en dat nog 
immer,, nu op afstand, doe. Het laatste naast-zit slachtoffer  mag zich Edward Bibo noemen. De tij d met jou in Ausserbinn zal 
ikk  echt nooit vergeten. En de tij d die j e met mij  doorbracht in Chili zul ji j  zeker  nooit vergeten. Ik hoop dat we weer  wat vaker 
kunnenn doorbomen over  alles wat los en vooral vast zit 

Doorr  de bomen zie j e soms het bos niet meer. Gelukkig heeft mijn promotor/begeleider  Pik Sin Thé altij d het geduld weten op 
tee brengen om, vooral toen ik nog student was, mij  het beeld bij  te brengen wat belangrijk is in de observationele sterrenkunde. 
Ikk  pluk daar  nog immer vruchten van en zie om mij  heen dat de moderne waarnemer daar  nauwelijks kaas van heeft gegeten. Dat 
ditt  mij  geschoold heeft om zo uitgebreid als zijnde mogelijk te werk te gaan, blijk t ook wel uit dit proefschrift al ben ik vaak 
mij nn eigen kant op gegaan. Bedankt Pik Sin voor  je engelengeduld, zeker  aangaande het corrigeren van de taal. 

Dee groep van Thé, meer  een bende, was qua samenstelling een hoop leuke en interessante mensen. Herman en Peter  bedank 
ikk  voor  hun vele leuke discussies over  jonge sterren en wat er  zoal fout gaat in een onderzoek. Rob, Frit s en Christina voor  het 
samenwerkenn in leuke onderzoekjes dat deel uitmaakte van hun studenten-scripties en nu van mijn proefschrift Ik dank hen ook 
voorr  al het plezier  dat ik had van hun bezoekjes, ook al moesten ze vaak wachten. Ik dank Mark/c* , mijn beroemde kamergenoot 
datt  hij  nooit met mij  op de vuist is gegaan na weer  een rare opmerking mijnerzijds . Het klink t misschien gek, maar  ik zal je 
gedoee zeker  missen in het voor  jou veel te hete Madrid . Misschien leg ik af en toe een kleedje van A4-tjes op het tapij t aldaar, of 
behangg mijn muren ermee. Degeen die ik zeker  zal missen is Super-Mario. De heerlijke discussies over  allerlei sterren, vooral die 
spelenn met rondedingen, zijn altij d zeer  prettig geweest vooral als ik, of jij , weer  eens aan de andere kant van de wereld zat De 
dankk j e voor  al de gezamelijke waarneemuurtjes, het samen onderzoeken van weer  een rare ster  of waarneming. Het schrijven en 
bekritiserenn van artikelen. En zeker  voor  het adviseren en helpen bij  computer-problemen (ik haat MIDAS) en het (her-)schrij  ven 
vann veel welkome computerprogrammas. 

Ikk  bedank verder  alle mensen van het instituut en die er  reeds vertrokken zijn, die hebben bijgedragen tot het tot stand komen 
vann dit proefschrift en het veraangenamen van de werksfeer, het is al vaak gezegd, maar  die is zeer  positief. In het bijzonder 
bedankk ik hierbij , Ed &  Ed, Erica, Dirken Mari a Moesman. 

Durin gg my research I had the privelege to get into contact with some very nice astronomers around the world. I have 
learnedd a lot of Dr. Hu, while visiting our  institute and being my guest and Vladimi r  Grini n about the observational properties 
off  Herbig Ae/Be stars and other  young objects. I want to thank Carol Grady and Mari o Perez for  their  many helpful discussions, 
mainlyy by e-mail. I learned a lot of the fruitfu l and productive collaboration and I hope we wil l continue this in the future. I also 
wantt  to mention Randy Phelps as being my conference-comrade. It is always a pleasure to spent time with him at strange sites. I 
hopee we meet again soon. Finally, I want to thank all, who made it possible to realize the necessary observations for  the making 
off  this work. I was especially impressed by Rolando Vega and Hector  Vega of the ESO, La Silla, by their  dedication in their 
nightlyy work, and pleased by the extraordinary nice support of Elisabeth (ESO Garching) and Sonia (ESO Santiago). 

Mett  name zou ik verder  nog Renee, Frederieke, Tineke, Cleo &  Vito, willen bedanken voor  julli e vriendschap, liefde en 
ondersteuning.. Als laatste zou ik een ieder  willen bedanken die ik niet met name heb genoemd, helaas is de ruimt e ook hier 
beperktt  mijn excuses. Degenen die het betreft, staan daarvoor  open. 
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'Doorhalenn wat niet van toepassing is. 








