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Dankwoord

Vijf jaar geleden stond ik voor de moeilijke keus of ik wilde afstuderen in de experimentele
natuurkunde of in de sterrenkunde. Ronnie Hoekstra van de atoomfysicagroep had wel
een suggestie: ladingsoverdracht in kometen. Xander Tielens, al eerder mijn begeleider
bij mijn sterrenkundig klein onderzoek, was wel in voor een wild idee en was bereid dit
onderzoek vanuit de sterrenkunde te begeleiden. Van kometen wisten we alledrie toen-
dertijd overigens niets.

‘Catching Some Sun’ was uiteindelijk een ontzettend interessant afstudeerproject waar-
in ik al mijn energie kwijt kon. Het absolute hoogtepunt was voor mij de Oortworkshop in
Leiden, georganiseerd door Ewine van Dishoeck ter ere van haar promotor Alex Dalgarno.
Het onderwerp van deze bijeenkomst was ‘X-rays in the Solar System’ en het was mijn
eerste kennismaking met de verschillende kopstukken in mijn vakgebied. Deze meeting
in het bijzonder overtuigde mij ervan dat het onderzoek naar kometaire röntgenemissie
nog lang niet af was.

Ik wil op deze plaats graag iedereen bedanken die op enige wijze heeft bijgedragen
aan dit proefschrift en mijn onderzoek. Een aantal mensen wil ik hier in het bijzonder
noemen.

Natuurlijk was het onderzoek nooit mogelijk geweest zonder mijn beide promotores,
Ronnie Hoekstra en Xander Tielens. Vanaf het begin heb ik van hen veel ruimte gekregen
om zelf vorm en richting te geven aan het onderzoek. Ronnie, mijn zelfverklaard ‘micro-
scopisch geweten’, wil ik bedanken voor de steun, de aanmoedigingen en het vaak nodige
afremmen. De belangrijkste lessen waren misschien dat koffie en bier zittend gedronken
dienen te worden, en dat de weg vinden met behulp van de sterren niet weggelegd is voor
astrofysici die denken in factoren tien. Xander stond de laatste tijd wat meer op de achter-
grond, maar hielp daarmee juist dingen in perspectief te zien. Jouw wijze raad en kri-
tische vragen waren onmisbaar, hoewel ik tijdens mijn onderzoek vaak de ‘Wet van Tie-
lens’ verzuchtte (één uur gesprek met Xander = één week werk). Ook wil ik Ewine van
Dishoeck, Reinhard Morgenstern en Bob McCullough danken voor de kritische lezing van
mijn proefschrift.

Natuurlijk was mijn onderzoek niet zo leuk geweest zonder de atoomfysicagroep en
haar vaste regels en gebruiken. Koffie om 10:00, lunchen om 12:00, weer koffie om 15:00.
Ook de vele lange etentjes en lange avonden in binnen- en buitenland zorgden voor een
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ontspannen atmosfeer waarbinnen we naar hartenlus konden kibbelen om bundeltijd. Ik
wil jullie, Steven Knoop, Mirko Unipan, Fresia Alvarado, Sadia Bari, Zoltan Juhasz, Albert
Mollema, Abel Robin, Thomas Schlathölter, Gabriel Hasan en Jos Postma dan ook graag
bedanken voor de leuke tijd. In het bijzonder wil ik de studenten bedanken die gedurende
mijn promotieperiode aan het experiment hebben meegewerkt, namelijk Ymkje Huis-
mans en Judith Brouwer.

Experimenteel onderzoek is slechts mogelijk bij de gratie van velen. In de eerste plaats
wil ik Otto Dermois bedanken voor het ontwikkelen van de ionenoptica waarmee het mo-
gelijk werd ionen van de bron te vertragen tot typische zonnewindsnelheden. Met veel
geduld heb je me dikwijls geholpen. Ook Jans Sijbring ben ik veel dank verschuldig. Ik ben
er zeker van dat men jouw instant-oplossingen en geheime voorraden zal missen! Voor
de technische ondersteuning en hulp wil graag de technische afdelingen van het KVI be-
danken.

In the second year of my research, I suddenly got an email from the fouding father
of my field, Casey Lisse. In response to my first article in ApJ he wrote, “Nice work, but
can you do this for X-rays as well?". “Of course", I replied, and this resulted in a roller-
coaster ride of X-ray observations. We have worked together on many different studies
and you have introduced me to the world as well as the people of the planetary sciences,
for which I am most thankful. I would like to thank all the colleagues and friends I have
worked with the last years, Damian Christian, Konrad Dennerl, Murray Dryer, Martin Tor-
ney, Bob McCullough, Bohdan Seredyuk, Scott Wolk, Vasili Kharchenko, Alex Dalgarno,
Peter Beiersdorfer, Greg Brown, Ron Elsner, Thomas Zurbuchen, and Geraint Jones. This
thesis is build on our discussions and your critical ideas.

I would like to thank the different institutes and people that gave me the financial
means for extensive travelling. Besides the KVI, I wish to acknowledge the Leids Kerkhoven-
Bosscha foundation, NWO, SRON, as well as the host institutes of many of the colleagues
mentioned above.

Het AGORA experiment is ondertussen afgekoppeld en een hele zwerm aasgieren heeft
zich op de overblijfselen gestort. Toch heb ik een beetje een opvolger: Erwin, ik wens je
veel succes bij je promotieonderzoek en hoop dat op de voorkant van je proefschrift een
mooie trampolinefoto komt te staan. Mijn ouders wil ik graag bedanken voor alle steun en
geduld en het simpele feit dat ze het voor mij mogelijk gemaakt hebben te studeren.

Tenslotte bedank ik Veerle, voor alles.

Groningen, Mei 2007




