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Dankwoord

En nu rest jou nog enkel het lezen van dit laatste stukje tekst. Het begon

allemaal op een mooie maandagmorgen, zo’n vijf jaar geleden, klokslag ne-

gen uur. Pas aangekomen in Groningen klopte ik als Erasmusstudent uit

Gent bij Marco aan op zoek naar een onderwerp voor mijn master onder-

zoek. Dit was het begin van een klinkende samenwerking, en mijn eerste

serieuze stappen in de wereld van de sterrenkunde. Een jaar later begon

ik onder toeziend oog van Xander en onder intense begeleiding van Marco

aan dit boekje. Water ... tja ... aan water kan je wel vier jaar werken, moge

dat duidelijk zijn. Een paragraaf vol superlatieven over de manier waarop

Marco mij heeft opgevolgd zou niet misstaan op deze plek. Niettemin zegt

een enkel woord soms meer dan volle zinnen. Daarom omschrijf ik het lie-

ver als ’bewonderenswaardig’, punt. De vele meetings met Marco, Xander

en Frank, hebben mij veel bijgebracht en waren noodzakelijk om alles op

een rijtje te kunnen zetten. Een grote merci daarvoor.

Meerdere conferenties en workshops heb ik bezocht in de afgelopen vier

jaar. De wandelingen, het mountainbiken en natuurlijk de avonden in de

bars tijdens de conferenties in Zermatt en Banff zijn er om nooit te verge-

ten Russ! De Nederlandse Astronomen Conferentie op Vlieland kan zich

hiermee ook meten, mede dankzij Kambiz en Wilfred en de ’zes bier, graag’.

De meeste tijd echter bracht ik door op een stoel voor een computer. Niet

echt een prettige gedachte, ware het niet dat ik het echt getroffen heb met

mijn twee kamergenoten. Door weer en wind zette Paul altijd het raam

open. De constante aanvoer van soms wel heel erg koude lucht bracht vol-

doende zuurstof de kamer in om na te kunnen denken, alhoewel ik nu en

dan moeite had mijn vingers nog te bewegen. En dan Paulo, de man bij uit-

stek als je iets meer te weten wilt komen over zijn lievelingsband: Queen.

Het samen luisteren naar, neuriën en meetokkelen met en uitwisselen van

muziek heb ik erg geapprecieerd. Kortom, een leuke kamer waar ik mij

in thuis heb gevoeld. Wanneer ik dan toch eens m’n bureau verliet, kon

ik altijd terecht bij Wilfred, Teffie, Alicia en/of Chris om even pauze te ne-

men en m’n zegje te doen. Om een lang verhaal kort te maken bedank ik

iedereen van het instituut voor de relaxte tijd. In het bijzonder richt ik

mijn aandacht nog even op Derek en Eite voor het mogelijk maken van de

Chinese samenvatting in deze thesis, but without you, Yang-Shang, not a

single character would have been printed down on paper. Xiexie en merci

voor alles mensen.



Toch is er naast het maken van een proefschrift nog tijd over voor een

heel ander leven. Zonder dát leven, zat ik dit hier nu niet te schrijven,

en daarom is een bedankje meer dan op zijn plaats. Maaike en Vincent,

Marjolein en Jan, Kim en Koen, Isabel en Wouter, Dimitri, Koen, Dick,

Pavla, Katrien en m’n beste Tim: vrienden, moaten, ik zien hunder zoa

geiren. Heb mij altijd super geamuseerd met jullie in Gent en Groningen.

Een jarenoude belofte noodzaakt mij het nu toch even te hebben over de

parabel van Jochen. Wel Jochen, broere, al die tijd heb ik gezocht naar iets

dat jouw parabel kan overtreffen, het is mij niet gelukt. Maar dit boekje

heb ik met mijn blote handen gemaakt, hopelijk wordt het ietwat bekender

dan jouw verhaal! Het doet deugd te zien dat Griet je gelukkig maakt en

dat jullie een plekje gevonden hebben om te wonen. Indra, zusje van mij,

bij jou kan ik soms nog even zijn net als toen we klein waren. Je bent een

sterke vrouw die alles aankan, en dat is goed om te zien. Maak nog maar

veel reizen naar het verre noorden en kom met nog meer sterke verhalen

thuis. Mama en papa, ik moet het jullie niet zeggen, maar door jullie ben

ik geworden wie ik ben, en sta ik waar ik nu sta. En dat bevalt mij wel.

Een grote merci om mij onvoorwaardelijk aan te moedigen in de keuzes die

ik maak.

En dan, last but not least, m’n muze. Zhaozhao, ik weet nog goed de

eerste keer dat ik hét voelde, ik was verkocht. Het is niet altijd makkelijk

geweest voor jou hier in Nederland, en toch heb je gekozen om bij mij te

zijn. Je hebt mij al die tijd bijgestaan, altijd in mij geloofd en opgevangen.

The holidays in China and more specifically Qingdao were the best of my

life. Not only had I the chance to meet and know your family and friends,

but it also brought me closer to you. Lou Zhao, je bent een pracht van een

vrouw, mijn vrouw!

12 september 2007




