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Dankwoord 

Welkom tot dit proefschrift, beste lezer! Dit is het enige hoofdstuk dat door iedereen 
zorgvuldig wordt gelezen; men wil immers weten of Boris wel naar behoren dankbaar is 
en of men belangrijk genoeg is om bij naam genoemd te worden. Ik zal mijn best doen. 

Op de eerste plaats ben ik mijn promotor Aad Pruisken erg dankbaar voor de mo
gelijkheid om bij hem te promoveren. Zonder zijn Fingerspitzengefühl en zijn jarenlange 
ervaring met quantum Hall fysica zou het verschijnen van dit boekje ondenkbaar zijn. De 
correctheid van zijn motto "If the physics is right, the formalism will take care of itself" 
bleek telkens opnieuw. Ik heb het geluk gehad om het onderzoek binnen te stappen net 
op het moment dat het in een stroomversnelling raakte. Daardoor kreeg ik de kans om, 
zonder concessies wat wetenschappelijk niveau betreft, mijn promotie af te ronden in een 
tijdsbestek korter dan de vier jaar die mij als bursaal gegund waren. Dit ging natuurlijk 
niet moeiteloos. Ik zal onze zenuwslopende decembereindsprints nooit vergeten. 

I also thank Misha Baranov, whose expertise was indispensable for our project. Work
ing together with someone of such computational prowess was quite a humbling experi
ence. Cnacn6o , Mmna. 

Ik heb erg genoten van de quasi-periodieke werkbesprekingen van ons werkgroepje 
'Theorie v.d. Gecondenseerde Materie'. Ronald van Elburg, Kareljan Schoutens, Eddy 
Ardonne en Sathya Guruswamy, bedankt voor alle nuttige dingen die ik zonder de TGM 
meetings nooit zou hebben opgestoken. 

Dan zijn daar natuurlijk alle medepromovendi aan het Instituut. Ik zal altijd met 
genoegen terugdenken aan de aangename sfeer en discussies in de koffiekamer en tijdens 
de lunch. Het is moeilijk om een selecter gezelschap jongelui te vinden! Bij naam noem 
ik Alain Verberkmoes, Mischa Sallé en Mark Kettenis, die nooit te beroerd zijn om een 
niet-goeroe te helpen met TEX-geKnuthsel en andere computerperikelen, en Jonathan 
Ross, die me met vele plaatjes heeft geholpen en me altijd graag inmaakt met pool als hij 
tijd heeft. Verder zijn zeker het vermelden waard mijn kamergenoten Roel van der Plank 
en later Ad Maas, die het overleefd hebben om jarenlang met mij een kamertje op het 
Instituut te delen. 

Iedereen die mijn webpages wel eens heeft bezocht weet dat ik niet honderd procent 
van de tijd met natuurkunde bezig ben. "All work and no play makes Jack a dull boy", 
immers. Om mijn geestelijke gezondheid te waarborgen doe ik ook nog wel eens iets 
anders, en daarbij heb ik gelukkig een hoop gezelschap. Ten eerste Anjali Pandit, Wout 
Broere en Matijs van Zuijlen, mijn oude schoolvrienden en jarenlange kameraden in twee 
'poelen des verderfs', het zwembad en het poolcafé. 

Ten tweede (met enige overlap) mijn fantasy role playing metgezellen van de 
(ge)wel(d)dadige P&P en AD&D sessies. Jongens, bedankt voor de vele onvergetelijke 
chop j es. 



1 4 8 DANKWOORD 

Dan zijn er de heren van het Geofictief Interactieproject Metaphoor. Met tevredenheid 
kan ik vaststellen dat we sinds de oprichting van het project desinformatie en bureaucra
tische ongerijmdheden tot een zeldzaam absurditeitsniveau hebben verheven. 

Ook bedank ik de leden van de Babbelbox. Het geeft zo'n warm gevoel als je je e-mail 
een paar dagen niet hebt gelezen en plotseling merkt dat je mailbox is bezweken onder 
een lawine van berichten waaruit je de zorgvuldig verborgen zinvolle mededelingen moet 
redden. 

Last but not least ben ik mijn ouders zeer dankbaar voor de nimmer aflatende zorg al 
die jaren. 




