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Dankwoord

Terugkijkend op de afgelopen vijf jaren waarin ik op het Kapteyn Instituut aan dit onderzoek
heb gewerkt, heb ik hulp gehad en steun ontvangen van velen. Allereerst van mijn begeleider
Piet van der Kruit. Piet, jij schonk mij je volste vertrouwen voor het uitvoeren van een vrij
gewaagd onderzoek. Ondanks je voortdurend uitbreidende takenpakket was je altijd beschik-
baar voor het geven van advies. Bedankt! Ken Freeman heeft de waarnemingen grotendeels
van de grond getild. Ken, thanks for teaching me how to get the most out of a telescope and
reassuring me that beer and science are fully compatible.

Al voor dit onderzoek heeft Renzo Sancisi mij geleerd geen enkele bewering te geloven
zonder eerst de onderste kiezelsteen boven te halen. Renzo, bedankt voor ‘i fondamenti’.
Tijdens dit onderzoek stond Roelof Bottema altijd klaar om mijn laatste gedachtenkronkel
glad te strijken. Richard de Grijs heeft mij geleerd dat wetenschap en efficiëntie niet per sé
tegenstrijdig zijn. Ondanks de afstand toonden Erwin de Blok en Rob Swaters voortdurend
interesse in mijn werk. Erwin, bedankt voor al je inspanningen en je kookloze gastvrijheid.
Ik zal nooit vergeten hoe je mij tot drie keer toe uit een peniebele (weers)situatie hebt gered!
Rob, ik zal je nooit meer proberen in te halen op El Roque.

Het werken aan dit boekje werd een stuk interessanter en vooral leuker gemaakt door mijn
kamergenoten. Mark, thanks for sharing your extraordinary repertoire of funny noises and
sick jokes, and showing me the beauty of the dutch skies. Edo, je praat inderdaad veel, maar
dat past OK bij jou. Bedankt voor alle zinnige en vooral onzinnige discussies! Fabrice, you
are reliable and hard working: you have reversed my opinion about les Français. Natuurlijk
dank ik ook alle andere (ex-)kapteyners die zowel binnen als buiten het Kapteyn Instituut
voor de nodige goede sfeer zorgden. Heren van de techniek, bedankt voor jullie geduld en
voor het oplossen van al mijn IT problemen. Dames van het secretariaat, bedankt voor al
jullie inspanning en hartelijkheid. Georg, ik zal de ‘geleende’ boeken netjes terugbrengen.

Verder wil ik familie en vrienden van harte bedanken. Jullie zorgden voor de broodnodige
afleiding en herinnerden mij er telkens aan dat er meer is in het heelal dan sterrenkunde.
Geziena en Marleen, bedankt voor de heerlijke maaltijden en de mental coaching die mij de
afgelopen maand overeind hebben gehouden!

Ik ben veel verschuldigd aan mijn ouders en Karina. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd
in mijn keuzes en al het nodige aan doorzettingsvermogen meegegeven.

Kiki, bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde en je opofferingen. Ik kan niet wachten
om ons normale leven weer op te pakken.

Michiel Kregel, Groningen, 8 oktober 2003


