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Toen ik ruim vier jaar geleden aan mijn promotieonderzoek aan “Infrarood spec-
troscopie van interstellair ijs” begon, had ik niet durven dromen dat ik zo’n ener-
verende tijd tegemoet zou gaan. Dankzij de succesvolle ISO satelliet heb ik mijn
wetenschappelijke nieuwsgierigheid ruimschoots kunnen bevredigen. Maar met
het meeste plezier denk ik terug aan alle mensen die ik de afgelopen jaren heb
mogen ontmoeten. Allereerst wil ik mijn promotor Xander Tielens bedanken voor
zijn enthousiaste begeleiding en heldere ideëen, waardoor ik niet in de details bleef
steken en resultaat-gericht leerde werken. Van de kritische kijk van mijn referent
Paul Wesselius op mijn resultaten en teksten heb ik ook veel geleerd. Van groot be-
lang voor mijn onderzoek was de intensieve, en heel prettige samenwerking met
Willem Schutte, Pascale Ehrenfreund en in het laaste stadium Oswin Kerkhof van
het laboratorium van de Leidse Sterrewacht. Zonder hen was dit proefschrift mis-
schien half zo dik geworden. Essentieel en heel ontspannen ook was de samen-
werking met de SWS kenners Do Kester, Douwe Beintema, Pjotr Roelfsema, Fred
Lahuis, en Bart Vandenbussche. De geinteresseerde vragen van Thijs de Graauw
stelde ik ook zeer op prijs. Verder dank aan Frank Helmich, Ewine van Dishoeck,
en Michiel Hogerheijde voor hulp bij de gas fase component van mijn onderzoek.
De destijds door ISO verdrongen plannen zal ik de komende jaren op Caltech naar
hartelust weer oppakken. Mijn ontvangst op Hawai’i door Fred Baas en Remo
Tilanus paste helemaal in de aloha sfeer. Mijn fietstocht langs de Hawaiiaanse
stranden vergeet ik natuurlijk nooit meer.

Als je regelmatig op binnen-, en buitenlandse sterrenkunde instituten komt, ga
je ze onvermijdelijk vergelijken met je eigen instituut. Twee dingen vallen dan
direkt op, de ontspannen sfeer onder de studenten en de staf in Groningen, en
de uitstekende computer faciliteiten. Graag wil ik Wim en Kor bedanken voor
al hun computer hulp. Met mijn opeenvolgende kamergenoten Edward, Pieter,
Reynier, Jacquie, en Mercedes heb ik heel wat afgekletst, en ik had het nodig! Alle
(voormalige) promovendi bedankt voor de ontspannen praatjes tijdens en na het
werk, en gezelschap bij het eten van het ziekenhuisvoedsel: Rob, Rolf, Remco,
Joris, Erwin, Richard de G., Richard N., Martin, Peter, Marc, Leon en Henk. I must
thank the latin and scottish/irish/sudanian/flemish community at our institute for
not forgetting your home tradiations of how to make parties and good meals, and
teaching us dutch calvinists about it. Laura, Inigo, Leticia, Emilio, Mercedes, Cesar,
Jean-Phillippe, Jocelyn, Enzo, Hanadi: thanks! It has been a great experience. In
particular I wish to thank Jan, Els, and Jacquie for good meals and helpful words
in the last stressful weeks of writing this thesis.
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I whish to thank Cecilia Ceccarelli for sending me to Hawai‘i, and inviting me
to Grenoble. You challenged my knowledge on astrophysics, with all your great
ideas. We were both absorbed by the ISO data, but the next years we will focus
again on the ground-based observations!

My California/New York colleagues and friends Jean Chiar, Perry Gerakines, and
Monika Kress are thanked for giving me a superb introduction to America. Thanks
to Monika’s hospitality I never had to worry about staying in boring hotels, or
about an escort to drive on the NASA Ames base.

Tot slot, dank aan mijn Nieuwlandse vrienden Jan-Jaap, Jan van B., Marja en Floribert,
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