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Thanks

Vele mensen hebben op een of andere manier bijgedragen tot dit proefschrift. Ik wil hen hier
dan ook graag bedanken.

Xander, de manier waarop jij met je studenten omgaat is buitengewoon. Als ik de weg
kwijt was of leek te verdrinken in de details, was jij de reddende engel; je kan me dan ook
keer op keer verbazen met je gigantisch goede kennis van de literatuur en je magische pen
waaruit alles als vanzelf lijkt te komen. Ik kon altijd terecht bij jou voor een luisterend oor.
Ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen!

Dit proefschrift was er niet zonder Pjotr en Pierre. Het was snel duidelijk dat de spectra
verkregen met jullie ISO proposal gedomineerd worden door PAHs, voldoende stof voor een
tweede student. Pjotr en Adwin introduceerden mij in de geheimen van de SWS reductie.
Dankzij Pjotr moest ik mij ook nooit zorgen maken om de financiële aspecten.

Ik wil graag SRON, NWO en LKBF bedanken voor de financiële steun die mij toeliet
deel te nemen aan een hele resem conferenties, zomerscholen en consortium meetings. Dit
onderzoek is financiëel gesponsord door SRON, NWO (beurs 783-70-000). Dankzij SRON
en een tikkeltje geluk, kon ik de lancering van XMM in Kourou bijwonen. Het was een
overweldigende belevenis!

I would also like to thank the members of the reading committee. François, Lou and
Thijs, I appreciate your carefull reading of this manuscript a lot.

Lou and Doug gave me a very warm welcome when visiting Ames. We have had and will
surely continue to have a fruitful collaboration. Thanks also to Bas, Charlie, Jean, Thijs, Tom
and Ronald, it was a pleasure to work with you!

Being part of the H II consortium was a unique experience. Anthony, Christophe, Daniel,
Ed, Frédérique, Jean-Paul, John, Pierre, Pjotr and Xander, I enjoyed our very informal meet-
ings.

I also had many profits of the hard work from the people of DIDAC and the SWS instru-
ment team. Russ, Freddy, Do, Pjotr, Bart, Douwe and Leen, I always felt welcome to knock
on your doors (or send an e-mail) with all the questions and problems I had concerning the
SWS reduction and you immediately took the time to help and sort out things.

The Dutch-Flamish SWS community came together regularly before ISO retired. I ap-
preciated these meetings particularly for the social contacts with other SWS-fellows. It was
always great fun when we met at these meetings or at conferences.

Een woordje van dank gaat zeker ook naar onze systeembeheerders, in het bijzonder
Wim, Eite en Kor voor het oplossen van alle simpele en minder simpele computerproblemen
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van een leek als ik. Mede dankzij jullie hebben hackers geen kans gekregen om deze thesis
uit te stellen. Verder wil ik ook de administratieve staf en in het bijzonder Engelien, Petra,
Loes en Jacquie, bedanken voor hulp allerhande. Ook de gezellige babbels met George wist
ik te appreciëren.

Leti, I owe you a lot (besides several dinners and an ice-cream). Our PhD-life went along
the same tracks at the same time, allowing us to share the ups and downs of it; finishing
together meant I could enjoy your company during the lonely hours in the institute. I always
liked observing how you deal with things in your own funny way. Thanks for your friendship
and don’t forget the postcards!

De samenwerking met Sacha & Caroline was bijzonder aangenaam. Jullie waren immer
en altijd bereid tot het beantwoorden van mijn vragen, discussies en uitwisselen van data en
programma’s. Jullie bezoekjes aan Groningen stonden garant voor gezellige avonden, waarin
jullie beider kookkunsten uitgebreid aan bod kwamen, doorspekt met leuke discussies en
pogingen om Sacha wat Vlaamse tact bij te brengen. Ik keek er telkens naar uit.

De vele discussies, al dan niet met gesloten deur, met mijn bureaugenoten Diah en Hen-
rik, alsook de aangename verassing om een kinder surprise ei of een hele fles chocomelk ’s
morgens tussen mijn paperassen te vinden, hebben dikwijls mijn dag gemaakt!

Adwin, bij jou kon ik terecht met al mijn vragen over IR waarnemingen. Maar bovenal
wil ik je bedanken voor je vriendschap, onze reis naar Teton and Yellowstone was gewoon
fantastisch! Mercedes, even though I don’t drink coffee, I will always remember the coffee
breaks in your office as my afternoon-escapes. Jacquie, it’s time to pick up again our joint
dinners and relaxing evenings : I’ll see you soon! Jero, it’s been a pleasure to be your
personal Dutch/English translator; I especially enjoyed the meals and company I got in
return! Carlos, I really enjoyed your company, our joint holidays were fantastic and your
food is wonderful! Íñigo, I appreciate your friendship very much; you also introduced me
to indoor climbing, which I fancy a lot. Emilio, I really enjoyed the long talks we used to
have! Isa & Lourdes, I appreciate a lot our joint visits to the swimming pool. Jorge, often
I dropped by your office – as a stop-over on my way to or back from Xander – to have a
nice chat. César, I really like your sympathetic character. Annette, your enthousiasm for
the gym is very contagious. Jelte, dank voor de loop-sessies en de aangename maaltijden in
de aclo. Willem and Hans, thanks for the enjoyable breaks. Miguel, it was very agreeable
to come home (in this last month) knowing somebody is there. Arjan, mijn bezoekjes aan
Amsterdam werden mede opgefleurd door jou! Bjorn, Edo, Eline, Enzo, Filippo, Hanadi,
Jean-Philippe, Jocelyn, Ilse, Laura, Marco, Michiel, Nissim, Nasser, Ole, Peter, Rense, Rob,
Roelof, Stéphanie, Scott, Ole, Wilfried, you all made life in Holland more colourful bringing
your own traditions, meals and culture.

Leren duiken had een grote impact op mijn verblijf in Nederland. Niet alleen is de stille,
wonderlijke onderwaterwereld de ideale omgeving om je voor 200 % te ontspannen, in de
duikers gemeenschap van De Tuimelaar is gezelligheid troef. Met veel plezier kwam ik dan
ook regelmatig over de vloer bij De Tuimelaar voor een gezellige babbel, een leuke duik of
om te “divemasteren”. Een speciaal woordje is hier ook zeker op zijn plaats voor de CMC &
CWC leden, in het bijzonder Marck & Queenie, Bart, Alexander en Nanne, jullie zijn een
hoopje zotten bij elkaar, altijd in voor een grap. Het was een plezier bij jullie te zijn! Marck,
een groot dank-je-wel speciaal voor jou, ik kon immer en altijd op je rekenen.
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Dichter bij huis, maakt(e) ons madam van ’t schoon leven ook mijn leven heel wat
schoner door het delen van alle labo – en ander – lief en leed. Dank voor je vriendschap,
Mich! Kathleen & Natalie, de frequenties van de bezoekjes was door mijn verblijf in
Groningen minimaal zodat we te pas en te onpas verjaardagsfeestjes hadden (zelfs voor- én
afterparty’s). Kor, Annick & Pol, Veerle & Steven, het is altijd weer een feest om jullie terug
te zien!

Ma en va, bedankt voor jullie goede zorgen en onwankelbare liefde. Mijn kleine broertje,
ik kijk altijd uit naar onze gesprekken bij mijn thuiskomst!

Jan, van op afstand ben je erin geslaagd om de laatste loodjes voor mij een pak lichter te
maken, je maakte ook heel veel tijd voor de mij zo broodnodige telefoontjes. Ik wil je hier
echter vooral bedanken dat je met mij je leven wilt delen, voor je oneindige geduld en de
talloze pogingen mij bepaalde dingen te verduidelijken. Je bent mijn steun en toeverlaat!




