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Nawoord

Experimentele fysica is in hoge mate teamwerk. Dat is niet alleen zo omdat

een experiment soms nu eenmaal meer handen en voeten nodig heeft dan een mens

bezit, maar vooral ook omdat veel verschillende inzichten en vaardigheden nodig zijn.

Bovendien is het prettig om samen te werken aan een mooi resultaat.

Een aantal van de mensen waarmee ik prettig heb samengewerkt, die me grandioos

vooruit hebben geholpen, en waarvan ik het gewoon prettig vond dat ze in de buurt

waren, wil ik bij deze noemen.

Aan mijn promotor Jook Walraven heb ik te danken, dat ik de mogelijkheid heb

gehad in de waterstofgroep te promoveren. Jook’s scherpe inzicht en oog voor detail

zijn steeds een geweldige hulp en een uitmuntend voorbeeld voor me geweest, vanaf de

tijd waarin ik met de apparatuur leerde omgaan tot die waarin Jook mijn manuscript

kritisch doorlas.

Meritt Reynolds heeft het in dit proefschrift beschreven experiment ontworpen,

en samen met mij opgebouwd, getest, uitgevoerd en geanalyseerd. Alleen dankzij

Meritt’s ideeën en plannen, en zijn enorme kennis van de materie kon dit experiment

een succes worden.

Met Tom Hijmans heb ik vele meetsessies doorgebracht en nog meer interessante

discussies gehad. Vaak gingen die niet over fysica, maar over de merkwaardige eigen-

schappen van bepaalde Europese talen, maar in ieder geval heb ik er steeds veel plezier

aan beleefd.

Collega-promovendus Pepijn Pinkse heeft me een heleboel experimenteerkunsten

geleerd. Ook als het wel eens tegenzat, en het experiment mij tot wanhoop dreigde

te drijven, bleef Pepijn rustig en geduldig.

Groepstechnicus Bert Holsbeeke hielp ons niet alleen het omvangrijke (en weer-

barstige) laserpark in stand te houden, hij heeft ook een belangrijke bijdrage aan de

bouw van de fluorescentiedetector geleverd.

Joost Overtoom heeft vrijwel alle metalen onderdelen van de meetcel vervaardigd,

en het succes van de metingen bewijst dat hij dat met vakmanschap en precisie gedaan

heeft. Bovendien leverde hij steeds een belangrijke bijdrage aan de sfeer in het lab.

Otto Höpfner heeft niet alleen uitstekende constructietekeningen gemaakt, hij heeft

ook de waterstof-inlaatcombinatie ontworpen. De besprekingen met Otto en Joost

over de haalbaarheid en maakbaarheid van wijzigingen en last-minute aanpassingen
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134 NAWOORD

aan het cel-ontwerp waren van cruciaal belang.

De precisie-optiek in de cel, zowel de magnesiumfluoride vensters als de lichtgelei-

ders van de fluorescentiedetector, zijn zeer vakkundig gemaakt door Michiel Groen-

eveld.

Ton Riemersma en Hugo Schlatter waren steeds bereid te helpen met metallurgi-

sche en chemische vraagstukken, en Bert Zwart en Eddie Ioeng hielpen ons met va-

cuümapparatuur en glasinstrumenten, bijvoorbeeld de glazen heliumzuiveraar. René

Rik zorgde voor een probleemloze aanvoer van de levensbelangrijke koelvloeistoffen,

en wist bij dreigende problemen altijd wat te regelen.

Verdere technische ondersteuning kregen we van Jan Dekker, Johan van de Ridder

en Floris van der Woude, Flip de Leeuw, Theo van Lieshout en Edwin Baaij. Het

computernetwerk heeft alle stormen doorstaan dankzij Thijs Post, Jaap Berkhout (die

ook nog veel anekdotes uit zijn waterstof-tijd weet), Paul Langemeijer, Henk Pot en

Derk Bouhuijs. Erik Hennes berekende magneetvelden voor ons.

Niet gering was ook de inzet van de administratieve ondersteunsters, onder andere

Ineke Baay, Mariet Bos, Jenny Batson en Friedje Witzenhausen, en de mensen van

het FOM-bureau.

Matthias Weidemüller bracht als post-doc veel nieuwe kennis en ideeën, en een

geheel andere stijl van resultaten presenteren in de groep. Claus Zimmermann has co-

developed the resonance-enhanced two-photon methods for probing hydrogen, which

was not only used in the trapping experiments but also here.

It was a pleasure to discuss theoretical aspects of the work, and other unre-

lated matters, with Gora Shlyapnikov. Experimental aspects were also pleasurably

discussed in Finland with our ‘competitors’ Simo Jaakkola, Sacha Safonov, Igor -

Lukashevich, and Essa Tjukanov.

Collega-promovendi Kai Dieckmann en Peter Fedichev vertrokken al na een korte

tijd naar AMOLF. Kai, gefeliciteerd met je condensaat!

Bij het ontwerpen en bouwen van de experimenteercel, vooral van de fluorescen-

tiedetector, waren de vooronderzoeken van studenten Tycho Sonnemans en Susan

Krieger zeer waardevol.

Ryer Jochemsen, Marco Eggenkamp en Richard van Rooijen hebben geholpen met

het uitgloeien van de warmtegeleiders. Giorgio Frossati suggereerde een oplossing voor

een lastig lekprobleem bij het celvenster, en de werkplaats van AMOLF maakte de

daarvoor benodigde kunststofring.

Mijn voorgangers Irwan Setija en Jom Luiten lieten een goed verzorgde opstelling

achter, waarmee Pavel Bouschev nu verder mag experimenteren.
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Met Theo heb ik een heel mooi en lang artikel geschreven, en precies geleerd hoe

moeilijk dat is. Toch had ik het gevoel dat Theo dat al wist...

Met de spectroscopisten van de verdichte materie Gerard, Rudolf, Willem, Ad,

Mischa, Jaime, Gijs, Judith, Frank, Pedro, Johannes, Peter, Mark, Wim, Dirk en

anderen heb ik een gezellige tijd op het lab en bij gelegenheid ook daarbuiten gehad.

Verdere labgenoten met wie ik aangenaam gepauzeerd en gewerkt heb wil ik nog

noemen: Ben, Robert, Dirk, Bas, Stefan, Esther, Cor en Frederik; Eline, Heidi, Erik-

Paul, Ruud, Nathalie; Gerard Bäuerle en Edy de Kerf, met wie ik een werkcollege

heb voorbereid, en Barbara, die ik al eerder kende. Met Hessel heb ik een kelder en

veel vage avonden gedeeld, en veel gelachen.

Het doen van onderzoek en het schrijven van een proefschrift vraagt niet alleen veel

van de promovendus, ook zijn vrienden en familie ondervinden de indirecte gevolgen,

van vermoeidheid en knorrigheid wegens drukte tot afgezegde afspraken wegens late

metingen. Voor hun begrip, warmte en steun wil ik ze dan ook heel hartelijk bedanken.

Annemieke heeft me niet alleen steeds gesteund en geholpen, bij het werken aan

dit proefschrift en bij al het andere, ze heeft ook steeds het vertrouwen bewaard dat

het ergens goed voor is. Annemieke, met jou en Nina Simone zijn al mijn ogenblikken

echt bijzonder.


