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Dankwoord d 

Eindelijkk is het dan zover, het schrijven van het dankwoord. Voor mij betekent dat de afsluiting 
vann de periode die ik bij de Universiteit van Amsterdam heb doorgebracht, eerst als student 
enn later als assistent in opleiding (AIO). Na bijna twaalf jaar is er veel om op terug te kijken, 
zowell binnen als buiten de universiteit. Velen hebben in deze periode een rol gespeeld in mijn 
leven.. Enkelen zal ik bij name noemen. Dit betekent niet dat ik de rest vergeten ben. 

Tenn eerste ben ik dank verschuldigd aan Willem, zonder wie dit proefschrift nooit tot stand 
zouu zijn gekomen. Vele uren hebben we gediscussieerd om het onderzoek weer op het juiste 
padd te brengen als ik weer eens verdwaald was in m'n 'selv' gecreëerd moeras van berekeningen 
enn bedenkselen. Thee met hazelnoottaartjes was vaak een welkome adempauze. 

Mijnn promotores Hans en Bernard dank ik voor hun waardevolle bijdragen aan de diverse 
hoofdstukken. . 

Hett laatste hoofdstuk van het proefschrift is tot stand gekomen uit onderzoek dat ik samen 
mett Felix verricht heb. Zijn expertise op het gebied van glazen deed me soms duizelen, maar 
ikk dank hem voor het geduld waarmee hij deze op mij over bracht. Een hoogtepunt in het 
onderzoekk was voor mij het werkbezoek dat ik aan hem in Barcelona bracht. 

Bobb dank ik voor zijn rol als vraagbaak naar de vele experimentele gegevens over de 
hersenenn die voor een theoreet minder toegankelijk zijn. Ilse dank ik voor haar hulp bij het 
vergrotenn van de leesbaarheid van de Nederlandse samenvatting. 

Hett Instituut voor Theoretische Fysica is een prettige plek om te werken geweest, mogelijk 
gemaaktt door de vaste staf, post-docs en mede-promovendi. Altijd was er wel iemand bereid 
mee te helpen bij een vraag of een probleem. Tot mijn genoegen heb ik een groot deel van de 
tijdd de kamer gedeeld met Hanna en Michael. Met Michael had ik menig vrolijk gesprek in het 
Duits. . 

Mijnn natuurkunde leraar van de middelbare school heeft eens gezegd dat studeren een 
kwestiee is van een goede belans tussen concentratie en ontspanning. Ontspanning vind ik 
inn het sporten en dan met name in de atletiek. Zonder atletiek had ik het waarschijnlijk 
niett volgehouden om dagen achtereen stil te zitten achter m'n bureau, pijnzend om de altijd 
aanwezigee problemen op te lossen. Onder de enthousiaste leiding van Marcel was het prettig 
trainenn met de Nathalie's, Stijn, Pirn, Michael, Antoinette, Jantine, Tjitske, Alex, Marivonne, 
Richard,, Wim en vele anderen. Met dit groepje werd niet alleen getraind. Ook andere vormen 
vann vermaak werden ondernomen, zoals het café, de bioscoop en de disco. Daarnaast hebben 
dee aktiviteiten met Arnaud en met Guido voor veel plezier gezorgd. 

Hett onderzoek wordt in dit proefschrift uitvoerig beschreven. Om een beeld te geven wat 
err zoal naast het onderzoek is gebeurd heb ik op de achterkant een collage gemaakt van foto's 
vann de afgelopen jaren. 

'Dee laatste loodjes wegen het zwaarst'. Zo voelde het althans om dit proefschrift af te 
ronden;; Gelukkig was daar ineens Nicole om voor verlichting te zorgen. 

Tenslottee wil ik m'n ouders bedanken. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik überhaupt 
aann dit proefschrift kon beginnen en hebben altijd klaar gestaan om me te steunen met woord 
enn daad. 








