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NAWOORD D 

Aann het einde van her promotie-onderzoek is dit de plaats om al degenen te bedanken 
diee aan het proefschrift hebben bijgedragen. Allereerst Huib, mijn promotor, die mij wist 
tee overtuigen dat het helemaal geen slecht idee was op een andere plek te promoveren 
dann waar je je afstudeeronderzoek hebt gedaan. Het is moeilijk je een betere begeleider 
enn promotor in te denken. Zijn razendsnel fysisch inzicht en enthousiasme bij het zien 
vann nieuwe resultaten zijn in de afgelopen jaren zeer stimulerend en inspirerend geweest. 
Daarnaastt is hij zeker niet in de laatste plaats verantwoordelijk voor de goede en soms licht 
anarchistischee sfeer in de groep Vibratiedynamica, tegenwoordig Ultrasnelle Spectroscopie 
geheten. . 

Mij nn dank gaat ook uit naar alle andere (oud-)groepsgenoten: Han-Kwang Nienhuys, 
Michell  Kropman, Arjan Lock, Sander Woutersen, Anne Willem Omta, Ingrid Giebels, 
Ulii  Knimerichs, Mingcheng Zong, Issa Abu-Shiekah en Mischa Bonn voor de fijne sfeer 
enn samenwerking gedurende mijn promotietijd. Han-Kwang is de altijd onvermoeibare 
vraagbaakk geweest voor natuurkundige problemen en vragen over Linux. Daarnaast heeft 
hijj  samen met mij menige al dan niet succesrijke meetsessie in Rijnhuizen doorgebracht, 
hetgeenn uiteindelijk resulteerde in hoofdstuk 6. Het afstudeeronderzoek van Ingrid heeft 
tott hoofdstuk 3 geleid. Voor dat hoofdstuk en ook het daarop volgende hoofdstuk 4 zijn de 
experimentelee kunsten van Michel onmisbaar geweest. 

Hett AMOL F biedt een onderzoeksomgeving waar menig promovendus elders jaloers op 
kann zijn. Rob Kemper en Hinco Schoenmaker bedank ik voor hun onontbeerlijke tech-
nischee ondersteuning en dat zij vaak bereid waren meteen dingen te maken of repareren 
diee onmisbaar waren voor de experimenten. Op electronisch vlak hebben de mensen van 
dee afdeling FAI hun bijdrage geleverd, met name Hans Alberda, Hans ter Horst en Idsatt 
Attema.. Verder wil ik alle andere AMOi.Fers bedanken die mijn promotietijd tot een zeer 
aangenaamm verblijf in de Watergraafsmeer en daarbuiten hebben gemaakt. In het bijzonder 
will  ik de mensen van de afdeling QDAMS noemen. 

Dee wetenschap dat er ook een leven buiten het onderzoek kan bestaan heb ik daar-
naastt te danken aan alle vrienden en bekenden, in her bijzonder de hecren van jaarclub 
"Summus".. Tenslotte dank ik mijn ouders en zusje Liejet, die mij al deze jaren gesteund 
hebben. . 

Frederikk van den Broek Utrecht / Amsterdam, mei 2002 
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