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Dankwoord 


Dit proefschrift is mede tot stand gekomen dankzij de steun, aansporingen en wijze 
raad van velen. Bij deze maak ik graag van de mogelijkheid gebruik om mijn collega's, 
vrienden en familie te bedanken. 

Mijn promotoren Peter Barthel en Reynier Peletier dank ik zeer voor hun ver
trouwen in mij. Bedankt, dat een van de eerste opdrachten van mijn promotie een 
waarneemreis naar de Very Large Telescope in Chili kon zijn. Ook bedankt voor de 
vele discussies over en commentaar op alle proefversies van de hoofdstukken van dit 
proefschrift, posters en waarneemvoorstellen. Dankzij jullie heb ik mijn eigen wet en
schappelijke weg kunnen zoeken en vinden. Smaak ontwikkelen, dat is wat onderzoek 
doen is. Peter, het enthousiasme waarmee je sterrenkunde voor een breed publiek 
toegankelijk weet te maken werkt aanstekelijk. Reynier, je laat zien dat het heel goed 
mogelijk is om honderd taken tegelijkertijd uit te voeren. Ik bedank ook graag de 
beoordelingscommissie, Thijs van der Hulst, Johan Knapen en Clive Tadhunter, die 
het manuscript van dit proefschrift hebben gelezen. 

Het Kapteyn Instituut is een inspirerende omgeving, waar gelukkig niet alleen 
hard gewerkt wordt. Mijn kamergenoten, Fabrice, Teffie, Elif, Guobao en Giacomo 
dank ik zeer voor de prettige tijd samen. Bedankt dat jullie me zoveel over Frank
rijk, Turkije, China en Italie hebben geleerd. Ik zou graag willen dat ik een keer 
vloeiend Frans, 'I\uks, Chinees en Italiaans met jullie kon spreken. Teffie, bedankt 
voor de drumlessen. Guobao, your English improved a lot these years. I hope I have 
contributed a bit to that. Thanks for the interesting views you have on Nederland. 
Giacomo, bedankt voor aIle tenniswedstrijden afgelopen maanden en voor de goede 
muziek. Ook bedank ik graag Latif, Seyit, Bertrand, Thomas, Esra, Jakob, Else, 
Mark, Gert, Jeffrey, Oscar, Seungyoup t, Christian en Aleksandar voor de vele ge
zellige, inspirerende gesprekken tijdens koffie, thee, wandeling, lunch of diner. Chris, 
Johan, Matthijs, Hugo, Marlies, Arend en Jonathan bedankt voor de lange tijd dat 
we elkaar nu kennen. Arend, Hugo en Latif, bedankt dat ik paranimf bij jullie pro
motie mocht zijn. Martin, Hans, Wim en Eite bedankt voor de IT-ondersteuning. 
Martin en Hans bedankt voor de ontwikkeling van FLUX. Het was een plezier om 
deze nieuwe software te testen. Lucia, Johanneke, Hennie, Gineke en Jackie bedankt 
voor de secretariele hulp. Het Academische Jaarprijs team en de vrijwilligers van de 
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Blaauw sterrenwacht bedank ik graag voor de gezellige samenwerking: het heelal is 
van ons allemaal. 

One of the nicest things about astronomy is that it connects you with people from 
all over the world. I would like to thank the Paranal Observatory and the Spitzer 
Science Center staff that assisted me with my observations. I would like to thank Jesus 
Falcon-Barroso and the other SAURON team members for the fruitful collaboration, 
as well as Demerese Salter and the other ICES team members and Yamamura Issei 
and Takao Nakagawa from the Institute of Space and Astronautical Science, Tokyo, 
Japan. I would like to thank the organisers and participants of the Les Rouches 
Winter School, NOVA fall school, Torun VLTI school and the Space Studies Program 
for a wonderful time. 

Veel vrienden en familieleden hebben indirect ook bijgedragen aan dit werk. Be
dankt, Arjen, Lars, Robert, Renk, Jurgen, Eduard, Marion, Thijs, Liselotte, Arthur, 
Trieneke, Gert-Jan, Petra, Esther en Peter. Bedankt, Johannes, Elisabeth, Marnix, 
Jacqueline, Renny, Piet, Gertjan, Mirjam, Pieter, oma en opa Olieman voor jullie 
steun. Mijn beide gepromoveerde opa's en overgrootvader bedankt voor de inspiratie. 

Lieve Marije, bedankt voor alles, we hebben een zwaar maar mooi jaar achter de 
rug. Ret is een feest mijn leven met je te del en; je bent sterk, stoer en lief. Lieve 
Cecilia, ik hoop dat je nog lang zo nieuwsgierig blijft als je nu bent. 

Guido van der Wolk, 
Groningen, september 2011 
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