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Dankwoord 

Er zijn veel factoren die van invloed zijn geweest op dit boekje, of op de leuke tijd die 
ik op het "Anton Pannekoek" instituut heb gehad. Het is dan ook onbegonnen werk 
om er hier een beeld van te scheppen, zonder mijn werkelijkheid hiermee geweld aan 
te doen. Toch wil ik de kans niet voorbij laten gaan om hier een aantal mensen te 
bedanken voor de invloed die ze op mij en het onderzoek gehad hebben. 

Inclusief mijn tijd als student ben ik in totaal zeven jaar met het instituut verbonden 
geweest. Ik kan me mijn eerste indrukken van het instituut, dat toen pas kort aan de 
Kruislaan gevestigd was, nog goed herinneren. Na jaren van studie uit boeken en via 
geregisseerde praktikumlessen werd ik aangenaam opgefrist door de cultuur die het 
API kenmerkt. Deze ongedwongen cultuur, waarin de creativiteit en zelfstandigheid 
van elk individu een vanzelfsprekendheid is, heeft me als een vis in het water doen 
voelen. Hoewel ik in toenemende mate thuis aan het werk was kwam ik altijd met 
veel plezier naar de Kruislaan. Een belangrijke reden om naar het instituut te komen 
was het maken van een praatje over het een of ander, waarvoor ik iedereen bedank die 
zich aangesproken voelt. 

In het bijzonder bedank ik mijn begeleider Huib, voor de kansen die hij me gegeven 
heeft, voor de manier waarop hij me gestimuleerd heeft en voor de vrijheid die hij me 
gaf. Onze gesprekken, die vaak ver buiten de sterrenkunde strekten, maakten dat ik 
Huib bewonder om zijn levensvisie. 

Ook bedank ik mijn promotor, voor de dingen die ik van hem geleerd heb. Zijn enorme 
vakkennis, objectiviteit en enthousiasme maken Jan voor mij tot het toonbeeld van een 
wetenschapper. 

Aan de totstandkoming van dit boekje is in grote mate bijgedragen door mijn naaste 
collega John. Zonder hem zou Barry Stevens hier geen enkele betekenis gehad hebben. 
Ook de leden van de commissie bedank ik voor hun constructieve commentaar in de 
laatste fase. 
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Dankwoord 

Mijn kamergenoot Tomaso wil ik bedanken voor zijn bijzonder gevoel voor humor, 
en voor de creationistische wijze waarop hij het lichtknopje hanteerde. Een bezoekje 
aan de kamer van Jeroen en Rudy sloeg ik maar zelden over. Zelfs wanneer er daar 
hard gewerkt werd was er ruimte voor een gezellig praatje over zeer uiteenlopende 
onderwerpen. 

Tijdens mijn verblijven op de sterrenwacht van ESO La Silla, het Observatorio del 
Roque de Los Muchachos op La Palma, en het Observatoire de Haute-Provence heb 
ik het ondanks de gebruikelijke werkdruk altijd erg naar m'n zin gehad. Ik dank met 
name Thomas A., Thierry B., Jan C, Frank vd H., Hanno S., Pieter V., en Pieter de W. 
voor het gezelschap gedurende de lange donkere weken. Ook wil ik het ESO 360CAT 
team noemen; dankzij de inzet en het goede humeur van onder andere Gorky Roman, 
Victor Merino, Martin Kürster en alle technici, was ik in staat om het maximale uit de 
waarneemruns te halen. 

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de invloed die het open besturingssysteem 
Linux op dit werk heeft gehad. Vanaf het moment dat ik van Tim (waarschijnlijk de 
eerste Linux-guru op het instituut) over van het bestaan van Linux hoorde ben ik een 
grote aanbidder ervan. De modelberekeningen, de datareductie, de analyses en het 
schrijfwerk in dit boekje zijn dan ook grotendeels op een Linux workstation gedaan. 
Bij deze mijn dank aan de open-source gemeenschap voor dit supersysteem. 

Mijn ouders wil ik bedanken dat ze mijn wil om te weten van jongs af gevoed hebben, 
en voor de kansen die ik van ze kreeg om te doen wat ik leuk vind. 

Tenslotte bedank ik mijn geliefde, die mij al die jaren heeft bijgestaan, voor het geduld 
en de goede moed. Want de leuke dingen die ik me soms moest ontzeggen betroffen 
niet alleen mezelf. Daarom is het laatste woord aan Eva. 
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