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Dankwoord d 
Chris,, als mijn promotor heb je nu je taak volbracht. Je hebt me naar de eindstreep begeleid, 
enn soms stukjes voortgesleurd. Mijn aard respecterend heb je me, waar het de fysica aangaat, 
nooitt iets voorgekauwd. Je dacht mee en gaf suggesties en aanwijzingen, maar met juiste mate, 
zodatt als één of ander vraagstuk was gekraakt, ik vooral tevreden over mezelf kon zijn. Samen 
peinzendd voor het schoolbord, en samen opnieuw erachter komen hoe leuk F = m x o kan zijn, 
datt waren mooie momenten. 

Leo,, aanvankelijk keek je op afstand toe hoe ik neutrino's transporteerde. Gelukkig ben je je 
laterr intensief met mij en het onderzoek gaan bemoeien, want je kennis van supernova zaken (en 
velee andere) is buitengewoon en heeft me enorm geholpen. Zonder jouw stofkam was dit proef-
schirtff  onleesbaar geweest. Ik kan me niet herinneren je ooit uit je humeur gezien te hebben. Er 
konn altijd wel een reden worden verzonnen voor een lekker etentje met een MdG na afloop. Ik 
ziee uit naar de volgende keer. 

Ed,, ik dank je datje mijn verblijf in Santa Barbara mogelijk maakte. Er is meer waar ik je voor 
kann bedanken, maar dat was écht belangrijk. Daar heb ik me op de meest plezierige manier die 
jee je kunt wensen kunnen meten met mijn vakgenoten, waarvan vooral Adam Burrows, Steve 
Bruennn en Sidney Bludman speciale vermelding verdienen. Ik heb je in die tijd pas echt leren 
kennen,, en gemerkt hoe pal je achter de mensen van ons instituut staat. Een gouden tijd. En het 
surfenn was trouwens ook niet verkeerd. 

Jan,, je code heeft me niet het antwoord gegeven op "Life, the Universe and Everything", maar 
hett zij je vergeven. De dank je voor de onbeperkte gastvrijheid die ik in Berkeley ondervond en 
denkk terug aan een zonnige tijd met een druk sociaal leven en af en toe een (wetenschappelijke) 
workk out. 

Cees,, bedankt man, zonder jou was Hoofdstuk 3 er niet, en was de zomerschool in Oslo een 
stukk minder leuk geweest. 

Radhakrishnan,, your stay at the institute made a difference. For me too. 

Jiri,, Wouter, Monty, door aan dit onderzoek te beginnen, ben ik julli e vriendschap rijker gewor-
den.. Daarom alleen al had ik het niet anders gewild. 

Frank,, in Happjakoedjoe zijn we met kletsen begonnen en daar zijn we gelukkig nog niet mee 
opgehouden. . 

Jane,, Erica, Martin, Mariano, Tomaso, ik hoop dat onze paden elkaar nog vaak kruisen. 
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Simone,, lieve Simone, opeens was ji j daar en het proefschrift toen niet zo belangrijk meer. 

Mamaa Ella, papa Sytze, Hari-zus, julli e hoef ik hier niet te zeggen hoeveel julli e voor me hebben 
betekendd de afgelopen jaren. Het verbod op de vraag: "Hoe gaat het met je werk?" is nu opge-
heven. . 

Jeanette,, bijna de hele rit die leidde naar dit boekje hebben we samen gemaakt. Jij was mijn 
rustpunt,, mijn veilige haven, waar ik mijn last tussendoor kon afwerpen. Ik mocht kracht putten 
uitt jouw liefde, kon rekenen op jouw zorg en aandacht, en je was altijd bereid me aan te horen, 
zelfss tot in de vroege morgen, als ik me in mijn slaap mompelend afvroeg wat jouw eigenfunktie 
was.. Ik dank je voor dit alles. 





DonDon 't think,... .feeeeeeeeeel. 

Brucee Lee, in "Enter the Dragon". 


