
 

 

PAHs are a powerful addition to the astronomer’s toolkit as they act as contrasting fluid 
highlighting the geometry of circum-stellar disks, similar to the way radioactive dyes are used 
in CAT-Scans (Chapters 3 & 4). 
 
PAH evolution is not limited to planet-forming disks, but can already occur in the collapsing 
envelope (Chapter 3). 
 
Even after 25 years, astronomical spectra still have a wealth of unexplored features that 
provide deep insight into the characteristics of interstellar PAHs (Chapters 1, 2 & 5). 
 
A comprehensive set of spectroscopic data and utilities such as the NASA Ames PAH 
Infrared Spectroscopic Database, provides a unique new tool to interpret modern-day 
astronomical data sets (Chapter 1, 2 & 5). 
 
PAHs are omnipresent and unambiguously tied in with the Galactic life cycle (Chapters 1 - 
4). 
 
Problem-solving strategies relevant during a Ph.D. do not resemble the textbook examples 
from secondary school and undergrad. 
 
Given the advances in science and technology and the promises made by science fiction, it is 
astonishing that it has almost been 40 years that Man was last on the Moon. 
 
The public doesn't need to know exactly what scientists do, only that they do science 
exactly. 
 
Realising that doing pure science is what distinguishes us from animals, people might want to 
spend a quarter a year more on it. 
 
"Reality is inside the skull" (1984, George Orwell). 
 
Quarter-life crisis: 100 million years of human evolution steered towards procreation is not 
easily subdued. 
 
US culture seems so familiar through TV, movies and popular music, yet having spent time 
there, it could as well be China. 
 
“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works” (Steve Jobs). 

 

 

 
PAKs zijn een doeltreffende toevoeging in de astronomische gereedschapskist doordat ze de 
geometrie van circumstellaire schijven uitlijnen, vergelijkbaar met radioactieve 
contrastvloeistoffen in CAT-scans (Hoofdstukken 3 & 4). 
 
Evolutie van PAKs is niet beperkt tot planeetvormende schijven, maar kan al plaatsvinden in 
de omliggende, zich samentrekkende wolk (Hoofdstuk 3). 
 
Zelfs na 25 jaar hebben sterrenkundige spectra nog een veelvoud aan ononderzochte 
banden die dieper inzicht verschaffen in de eigenschappen van interstellaire PAKs. 
(Hoofdstukken 1, 2 & 5). 
 
Een uitgebreide set van spectroscopische data en benodigdheden, zoals de NASA Ames 
PAK Infrarode Spectroscopische Database, biedt een uniek nieuw gereedschap om de 
hedendaagse astronomische gegevenssets te interpreteren (Hoofdstukken 1, 2 & 5). 
 
PAKs zijn alomtegenwoordig en onlosmakelijk verweven met de Galactische levenscyclus 
(Hoofdstukken 1 – 4). 
 
Oplossingstrategieën relevant tijdens een promotie lijken in niets op de 
schoolboekvoorbeelden van de middelbare school en Universiteit. 
 
Gegeven de vooruitgang in wetenschap en techniek en de beloften van sciencefiction, is het 
verbluffend te realiseren dat het bijna 40 jaar geleden is dat de Mens voor het laatst op de 
Maan was. 
 
Het publiek hoeft niet exact te weten wat wetenschappers doen, alleen dat ze exacte 
wetenschap doen. 
 
Wanneer men zich bewust wordt dat het het doen van wetenschap is dat ons onderscheidt 
van de dieren, men er dan wellicht een kwartje meer per jaar voor over heeft. 
 
“Werkelijkheid zit tussen de oren” (1984, George Orwell). 
 
Quarter-life crisis: 100 miljoen jaar van menselijke evolutie gericht op voortplanting is niet 
eenvoudig beteugeld. 
 
De Amerikaanse cultuur komt ons zo bekend voor door TV, films en muziek., maar eenmaal 
daar geweest zijn, is het zo anders dat het net zo goed China kan zijn. 
 
“Ontwerp is niet alleen maar hoe het eruitziet en voelt. Ontwerp is hoe het werkt” (Steve 
Jobs). 


