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Dankwoord

Terugkijkend blijft het toch enigszins verbazingwekkend dat er uiteindelijk nog zoveel over
niet zo heel veel kan worden opgeschreven. Dat dit toch gelukt is, heb ik vooral te danken aan
de inzet van mijn supervisor Rien. Rien ik ben je erg dankbaar dat we dit project succesvol
hebben kunnen afronden. De vrijheid en sturing die van jou heb gekregen bij deze zoektocht
en ontdekkingsreis waren onmisbaar voor het afronden van dit wetenschappelijke project,
bedankt.
Bernard it is a great pleasure to have you as my second promotor. During your regular visits to Groningen I have listened with great interest to your thoughts, stories, opinions
and ideas. These visits were sometimes short, but always very intense and have both been
inspiring and very stimulating. This work owes a lot of ideas and inspirations to those conversations, thank you.
I am very gratefull to my reading committee, who had to read and evaluate this work,
even while I was finishing it.
Of course, I would like to thank my direct predecessors, Pablo and Miguel. Pablo thanks
for your kind interest and support during my thesis project, also for showing me around in
Bremen. Miguel, Nienke and Samuel, bedankt voor jullie gastvrijheid during my two visits to
Baltimore. Miguel thanks for inviting me to Baltimore, made possible with the kind support
and hospitality of Alex Szalay. Those visits were instrumental in the completion of this work.
Not only scientifically useful, but they were actually also lots of fun. In this respect I also need
to thank Jonathan, Stephan, all the others at the Bloomberg-building, and especially ChingWa and Sebastien. The lunches, trips, afternoon-table-tennis and the crab-dissection-evening
were lots of fun.
Jacqueline and Thijs thanks for sharing with me your scientific interest and curiosity. Also
thanks for organising that wonderful workshop in New York, which was scientifically and
socially great fun. Kathryn, I am very glad I could work with you together on the voidgalaxy
project. It is very exciting to see all your cool results coming in on the radio data, I am very
much looking forward to your thesis project. By the way, I hope I have you convinced on the
avocado-milkshakes :).
Als men het Kapteyn Instituut ergens mee zou moeten vergelijken, dan is het eerste wat bij
mij op komt is een dorpje ergens in Gallië. Met name als overal op de Universiteit de emails
eruit liggen, behalve hier. De gezelligheid van het Kapteyn staat dan toch in sterk contrast
met de onderwijsvernieuwingen (met als motto: elk jaar weer iets anders) en andere curieuze
bestuursmodellen. Deze goede sfeer is mede te danken aan het ’secretariaat’ (Hennie, Jackie,
Gineke en Lucia), bedankt voor jullie hulp en ondersteuning bij al het papierwerk. Ook niet
weg te denken is de computergroep. Eite, Wim en Martin, veel van dit werk zou niet goed
mogelijk zijn geweest zonder jullie hardware en software support, bedankt!
Of course I would like to thank all the students, Phd’s and staff who made working at
the Kapteyn such fun. Especially, during the frequent coffee, lunch and tea breaks. Chris-

tian, sorry for the beer incident. Cosmo masters (Wendy, Johan, Patrick en Hans) veel succes
met het afronden van jullie groot-onderzoeken. Jakob and Esra, good luck with your thesis
projects, and I am very much looking forward to your booklets. Marius and Burcu, you just
started so I hope you will also enjoy your scientific adventure.
Edo en Alicia it was very cool that we could share/support together the troubles and
occasional frustrations in the last part of our Phd-projects. You both may have won the
booklet-competition, but (not) telling me about my present remains cruel and unforgivable
;). Roberto (en little Luna) zet hem op met de laatste loodjes. Seungyoup heel veel sterkte en
beterschap! Else en Joost, Rense en Geja, Attila en Emma ik heb erg genoten van jullie gastvrijheid, kookkunsten, bioscoopavonden of andere excuses om gezellige avondjes te organiseren.
Chris, André en Anneke, de vakanties en de dinners waren erg amusant en vermakelijk, zelfs
de frequente discussies in combinatie met net iets teveel wijn. Ook de hiking-tochten in de
Ardennen en het lekkere eten, dat kon varieëren van onafgespoelde bosvruchten tot dat ene
net iets te luxueuze culinaire avondje bij die zwei Brüder, die blijven uniek. Christiaan, mederoomie van 187, ’t was erg vermakelijk al die sf-series te bekijken en natuurlijk ook niet te vergeten onze after-lunch-koffie-routine en de na-vijf-uur-koffie van kamer 187. Dit koffiegeleut
tezamen met Edo, Niels en Chris was toch de vaste prik, soms een beetje te vast, want jullie
waren vaak niet weg te krijgen (niet dat ik daar veel last van had hoor :P). Om deze afterlunch
koffie mogelijk te maken, moest natuurlijk wel enigszins creatief gebruik worden gemaakt van
de door ons ’langdurig-geleende’ gang-meubilair, sorry gebouwenbeheer. Niels en Nynke, ik
wil jullie nog even speciaal bedanken voor jullie hulp op het laatst bij het afronden van de
thesis en de design van de cover.
Familie en vooral Pa en Ma, Inez en Erik bedankt voor jullie interesse, hulp, en ondersteuning tijdens de afgelopen vier en een half jaar. Jullie zullen je vast wel eens hebben
afgevraagd waar ik nou in vredesnaam al die vier jaar mee bezig ben geweest. In ieder geval
dit boekje en zoals reeds vermeld, ook een groot gedeelte omvatte koffie drinken, maar dat
niet verder vertellen hoor.
Zo, en daarmee is nu ook eindelijk het belangrijkste gedeelte van deze thesis afgerond.
Natuurlijk, een proefschrift blijft een moment opname dus wil ik voor de zekerheid ook nog
iedereen bedanken die ik ben vergeten.
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