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Nawoord d 

Opp deze plaats wil ik graag alle mensen van harte bedanken die mij tijdens de 
laatstee jaren bij het werk en in privé altijd hebben aangemoedigd en geholpen. Een 
onderzoekk zoals in dit boek beschreven is al gauw te complex om door éen enkele 
promovenduss te kunnen worden uitgevoerd. Zo wil ik vooral mijn promotoren Ben 
vann Linden van den Heuvell en Robert Spreeuw bedanken voor hun vertrouwen 
waarmeee zij mij, in 1995, in een volstrekt kale experimenteerkamer het onderzoek 
lietenn beginnen. Stefan Petra kwam er al gauw bij als eerste stagestudent, gevolgd 
doorr Esther Schilder, Rik Jansen en nu Aaldert van Amerongen, samen met mijn 
collegaa promovendi Bas Wolschrijn, Ronald Cornelussen, en onze postdoc Nandini 
Bhattacharya.. Frederik de Jong zat er al aan het laseren zonder inversie en had 
altijdd goed advies waar en bij wie je moet wezen. Cor Snoek wist altijd ergens een 
oudd apparaat met tandwielen erin te vinden waartegen menig nieuw apparaat het 
zouu moeten afleggen. Maar het leukst waren zijn verhalen erbij, uit het verleden van 
hethet laboratorium. Jullie allen bedankt voor de goede samenwerking en de geduld 
mett de lasertjes. 

Mij nn begeleiders Ben en Robert waren letterlijk altijd gereed voor enthousiast 
overlegg en advies. Robert wist op elk experimenteel en natuurkundig probleem een 
mogelijkee oplossing. Hij keerde elke formule en elk apparaat binnenste buiten om 
tott de kern van de zaak door te dringen. 

Benn kun je zó een probleem van welke makelij dan ook naar het hoofd gooien, het 
wordtt onmiddellijk naar Mathematica vertaald en het antwoord komt meteen terug, 
zijj  het vaak wat impliciet. Maar dit maakte de navolgende uitleg des te leuker en 
vergroottee het inzicht in het probleem. 

Eenn experiment werkt niet zonder apparatuur. Daarom een dank aan al de col-
lega'ss die in de werkplaatsen hun vakkennis zo enthousiast hebben ingebracht. Floris 
vann der Woude, Willem van Aartsen, Fred van Anrooij, Martin Bijlsma en Jeroen 
Jacobss hebben ons met van alles voorzien, van "kikkers" tot de allerfijnste mechani-
caa zoals Floris' stokpaardje, de gleuf scharnieren. Soms kwamen zij weliswaar de 
wanhoopp nabij als ik weer eens niet begreep dat een centimeter duizend honderdste 
millimeterr bevat en geen éen meer of minder. 

Aloff  Wassink, Johan te Winkel, Flip de Leeuw, Edwin Baaij en Theo van 
Lieshoutt hebben ons vanuit de elektronica afdeling voorzien van alles wat er tussen 
dee millivolten en kilovolten kan gebeuren. In het kort, elektronica die werkt! 

Brengenn scherven geluk? Bij het vermijden ervan hebben Bert Zwart, Eddy 
Inoengg en Michiel Groene veld ons met hun vaardigheden in de glasbewerking zeer 
geholpen. . 

Nietss werkt meer zonder computers. Als u dit proefschrift leest, is dit het bewijs 
datt ze tot het laatste moment van mijn onderzoek ook daadwerkelijk werkten. Dit is 
tee danken aan de inzet van Derk Bouhuijs en Mare Brugman van de systeemgroep. 

149 9 



Zee worden niet eens boos als je 's avonds nog met een probleem van "eigen schuld" 
komtt opdagen. Nee, ze lossen het zelfs op ook! Eerder kregen we ook al veel hulp 
vann Henk Pot, Jaap Berkhout, Paul Langemeier en Thijs Post. 

Apparatuurr wil ook besteld worden, waarbij we vooral veel steun kregen van 
Irmaa Brouwer, Dick Jensen, Andries Porsius, Ineke Baaij, en Jenne Zondervan. In 
hett bijzonder wil ik Mariet Bos bedanken, die geduldig achter elk probleem rond 
mijnn status als promotiebursaal is aangegaan. 

Natuurlijkk was er ook interactie met collega's van buiten onze groep. In het 
bijzonderr wil ik Kai Dieckmann. Igor Shvarchuk, Matthias Weidemüller en Martin 
Zielonkowskii  danken, met wie we menig idee en onderdeel hebben geruild tijdens 
hett opbouwen van onze experimenten. Ook de ontmoetingen tijdens het "quantum-
collectt ief" met onder andere Pepijn Pinkse, Allard Mosk, Peter Fedichev, Tom 
Hijmans.. Pavel Bushev, Merrit Reynolds, Jook Walraven. Gora Shlyapnikov, Paul 
Tol,, Norbert Herschbach, Wim Vassen en Wim Hogervorst, had ik niet willen 
missen.. Net zo min als de gezellige sfeer rond de koffietafel met Lotty Gilliéron, 
Tonn Raassen, Peter Uylings, Arnold Dönszelmann, J0rgen Hansen, Gilles Verbock-
haven.. Ton Schuitemaker, Charlie Alderhout en Ronald Winter. Voor mij waren 
dee doorgenomen gespreksonderwerpen hier ook een eerste verkenning van de Ned-
erlandsee samenleving. Er waren nog vele anderen, die het werken aan het Van der 
Waalss Zeeman Instituut zo leuk maakten, om met Erik-Paul, Heidi, Huib, Klaas, 
Allan.. Marc, Eline, Gijs, Frank en Mischa maar enkele namen te noemen. 

Tott slot moest ook nog dit boek geschreven worden. Voor het geduldig en heel erg 
constructieff  becommentariëren van telkens weer nieuwe versies van het manuscript 
will  ik aan Robert en Ben en aan Jante Salverda mijn dank uitspreken. Robert 
leverdee met een publicatie de grondslag van hoofstuk twee. De technische tekenin-
genn zijn als vereenvoudigde versies afkomstig van de ontwerpen van Floris van der 
Wonde.. Aan Bas Wolschrijn zijn de leuke plaatjes van inelastisch stuiterende atomen 
inn hoofdstuk 7 te danken, en de leesbaarheid van de Nederlandse samenvatting komt 
doorr Jantes vertaalkunsten. 

Ookk was er leven buiten de experimenteer kamer: Hier möchte ich vor allem 
Jantee für ihre Geduld und Unterstützung danken, die sie stets für mich und meine 
unplanbarenn Vorhaben, wie ''Windsurfen gehen, wenn Wind ist'\ aufbringt. Wenn 
Windd war, bekam ich tatkraftige Unterstützung von Arnd, bei der Suche nach den 
einzigg wahren, koharenten, hollandischen Materiewellen. 

Meinenn Eltern, Sieglinde und Edgar, gilt hier schlieBlich der gröBte Dank. Ohne 
siee hat te ich meinen Weg bis zur Promotion in Amsterdam so nicht gehen können. 
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