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Dankwoord 

Het spreekt vanzelf dat dit werk alleen tot stand kon komen door samenwerking met 
en hulp van velen. In dit dankwoord wil ik al degenen bedanken die bijgedragen 
hebben aan dit proefschrift. 

Allereerst Ad Lagendijk, mijn promotor, die altijd tijd voor je heeft - een ver
meldenswaardige eigenschap voor een promotor, als je de verhalen mag geloven -
en pragmatisch is ingesteld, zonder zijn principes uit het oog te verliezen. Ik dank 
hem voor het gestelde vertrouwen en het enthousiasme. 

Willem Vos ben ik bijzonder dankbaar voor alle hulp, en voor alles wat ik van 
hem geleerd heb, vooral over presentatie, essentieel als je je enthousiasme ook over 
wilt brengen als de wetenschap eens een keer gestaag, in plaats van zeer spectacu
lair vordert. Gedeeltes van hoofdstuk 2, 7 en 9 zijn gebaseerd op teksten van zijn 
hand. 

Carlos van Kats wil ik bedanken voor het maken van silica bolletjes en kristallen 
van uiteenlopende colloiden, en voor de gezelligheid op de colloïdenwinterschool 
in Han-sur-Lesse. Judith Wijnhoven wil ik bedanken voor het maken van de col
loïden met kleurstof, de meer dan honderd kristallen, en talloze metingen daaraan; 
en voor de gezelligheid en de bezoekjes thuis natuurlijk. Groetjes aan Jip en Diede, 
en bedankt voor de vele 'post'. 

Judith en Carlos hebben de colloïdsyntheses gedaan aan de Universiteit Utrecht, 
in samenwerking met Alfons van Blaaderen, die specialist is op dat gebied. Al-
fons dank ik voor de hulp, de vele nuttige opmerkingen en de discussies. Met veel 
plezier heb ik deelgenomen aan het colloïdenwerkoverleg met Jacob Hoogenboom, 
Krassimir Velikov, en Alexander Moroz. Alfons en Arnout Imhof wil ik ook be
danken voor het gebruik van colloïden die hij en Arnout eerder gesynthetiseerd had
den. Ook Jan Verhoeven wil ik bedanken, voor zijn belangstelling, en de bolletjes 
die hij schonk. 

Arnout Imhof, Dennis de Lang en Rudolf Sprik wil ik bedanken voor de pret
tige samenwerking die resulteerde in hoofdstuk 3. De levensduurmetingen in dit 
hoofdstuk zijn oorspronkelijk gemeten op initiatief van Arnout, en daarna verfijnd 
door Dennis aan de hand van Rudolf's modelmatige inzichten. Anouk Noordervliet 
dank ik voor de voortvarende eerste calibratie van de prismaspectrometer. 

Henry Schriemer wil ik bedanken voor het enthousiasme en de wetenschap
pelijke degelijkheid, en voor de prettige samenwerking bij het schrijven van een 
Comment aan de hand van de levensduurmetingen in hoofdstuk 6. Henry heeft in-
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middels fluorescentie gemeten van de nieuwste fotonische kristallen; het was een 
genoegen om het er met hem over te hebben tijdens het schrijven van dit boekje. 

Cor Snoek wil ik bedanken voor het gebruik van enkele van zijn dyes, en voor 
het lenen van zijn catalogi. 

Peter Bösecke en Olivier Diat wil ik bedanken voor alle hulp bij de metingen 
in het ESRF in Grenoble, samen met het geslaagde team van Willem, Carlos, Ju
dith, Mark, Dirk, en Michiel, in wisselende combinaties. (Zie hoofdstuk 8,7, en 9.) 
Speciale dank aan Peter, voor zijn geduldige en bereidwillige uitleg van de finesses 
van de gas-gevulde detector, en zijn aandacht voor een nauwgezette uitwerking van 
de metingen. 

Gerard Wegdam wil ik bedanken voor zijn enthousiasme en belangstelling (on
der andere voor de polydispersiteiten in hoofdstuk 8), en de prachtige verhalen, 
zowel op wetenschappelijk gebied (vraag hem maar eens naar het 'netje' SFg bij
voorbeeld) als maatschappelijk geëngageerd ('Het punt is, du moment datje  
Daar klopt dus helemaal geen lór van.'). Menige koffiepauze wordt opgeluisterd 
door zijn enthousiaste ideeën voor gewaagde nieuwe experimenten. 

Rudolf Sprik dank ik voor zijn praktische hulp, bijvoorbeeld bij het temmen 
van de YAG laser, en voor zijn uitgebreide bibliotheek, waar ik veelvuldig gebruik 
van heb mogen maken. 

Daan Frenkel en Friso van der Veen wil ik bedanken voor hun belangstelling, 
en voor hun inzichtelijke opmerkingen. 

Femius Koenderink wil ik bedanken voor het lezen van het manuscript. 
Met Wim Koops heb ik met veel plezier een kamer gedeeld, en veel gelachen 

met hem, Johan van de Ridder, en Joost Overtoom. Ik wil hen en de andere mensen 
van de werkplaats graag bedanken voor de vele hulp op technisch gebied - de on
volprezen kunde van de mechanische en elektronische werkplaats is onmisbaar voor 
het vlot slagen van experimenteel onderzoek. 

Speciale dank aan Flip de Leeuw voor zijn hulp met elektronica; aan Eddy In-
oeng en Bert Zwart voor hun hulp in de glasblazerij (de glazen capillairen); aan 
Thijs Post, Henk Pot en Frank Hondeman voor hun hulp met computers; aan Ma-
riet Bos, Ina Zwart en Irma Brouwer voor hun hulp op administratief gebied; en 
Truus Klebach voor haar fantastische hulp bij het regelen van een promotiedatum. 

Verder wil ik mijn leuke collega's bedanken voor de goede sfeer. Op de eerste 
plaats natuurlijk Frank Schuurmans, voor de vele discussies waarbij we het altijd 
zo met elkaar eens zijn, de vrijdagmiddagproefjes, en de gezelligheid in de trein 
naar Utrecht; verder Gij s van Soest, ook een groot vrijdagmiddagexperimentator; 
Jaime Gomez-Rivas, altijd bereid om gevolg te geven aan de vraag 'Zo, vertel 'ns 
iets leuks.' op commando; Dirk Riese, die er het zijne van denkt en zich niet van 
de wijs laat brengen; Michiel Thyssen, een enthousiaste zeiler die wel te vinden is 
voor een uitstapje; Frank Poelwijk, die altijd tijd heeft, ook als er geen tijd is; De-
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nis Fenistein; Johannes de Boer, die mij zijn huis uitleende; Martijn Wubs, die mij 
opvolgde als huurder; Mark Kroon, voor het logeren en voor definitievere huisves
ting - zonder Mark haalde de middagpauze nooit meer het niveau van voorheen; 
de 'oude garde', Pedro de Vries, Rik Kop 'kat in 't bakkie', Peter den Outer, Mark 
van Rossum, Diederik Wiersma, en Boris Nieuwenhuis; de waterstofgroep, Allard 
Mosk, Pepijn Pinkse, Tom Hijmans, Meritt Reynolds, Kai Dieckmann, Matthias 
Weidemüller, Peter Fedichev, Gora Shlyapnikov en Bert Holsbeke; en nog vele an
deren. 

Nathalie Muller, Ronald van Elburg, Martijn Wubs en Sander Bais wil ik be
danken voor de prettige samenwerking bij het voorbereiden van de werkcolleges 
en tentamens quantumfysica. 

Wel heel speciale dank natuurlijk aan André en Mirjam, mijn ouders, voor alle 
goede zorgen en de aanmoediging, en aan mijn lieve zus Toeja. 

Tenslotte wil ik Feike Hacquebord bedanken voor de vele uitstapjes ter aflei
ding en de gezelligheid; en natuurlijk het strijkorkest Zoroaster, speciaal Margriet, 
Marcel, en Nathalie, voor het samenspelen en de ontspanning, voor het aanhoren 
van alle verhalen en de aanmoediging. 

Mischa 
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