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Nawoord 

Vanaf deze plek wil ik een aantal mensen bedanken voor hun hulp bij het tot stand 
komen van dit proefschrift. Op de eerste plaats wil ik mijn woorden richten tot mijn 
promotor, Daan Frenkel. Daan, het was een voorrecht om bij jou promovendus te 
zijn. Het waren niet alleen jouw snelle inzicht, goede ideeën en suggesties, maar 
ook je benadering van wetenschap, waar ik heel veel van geleerd heb. Jouw gave 
om de juiste vragen te stellen, die in staat stellen met de juiste middelen te worden 
beantwoord, blijft verbazen. 

Bela, ook van jouw enthousiaste manier van omgaan met natuurkunde in com
binatie met je zeer brede kennis, heb ik ontzettend veel geleerd. Ik wil je, samen 
met Tanja Schilling bedanken voor de samenwerking die heeft geleid tot hoofdstuk 
8. 

De discussies met Jacob Hoogenboom over zijn indrukwekende experimentele 
resultaten met het groeien van hcp harde-bollen kristallen in de groep van Alfons 
van Blaaderen, hebben geleid tot de inspiratie voor hoofdstuk 4. 

Even after returning from the 'Villa', the group has retained its cohesion and 
its great atmosphere. The group has, over the years, consistently been a collection 
of very nice people with great scientific curiosity. The eagerness to devote time to 
answer questions and discuss ideas has been wonderful to experience. The great 
atmosphere in the group has manifested itself in the numerous occasions at which 
we saw each other outside the lab, for example playing a game of 'Kolonisten' or 
seeing a movie; these were great times. 

Tijdens mijn tijd als student hier op Amolf had ik het plezier om met Paul Wes-
sels en Joel Wijngaarde op één kamer te zitten. Nu ben ik blij dat julie mijn paran
imfen willen zijn. Paul, wij zijn inderdaad samen 'wetenschappelijk volwassen' 
geworden; in niet-wetenschappelijk opgroeien heb jij sinds juli dit jaar al de vol
gende stap genomen. Joel, nadat je afstudeerde en Us Media begon, hield je me op 
gezette momenten in de 'echte wereld'. 

Ron en Joris, julie vermogen om alles te relativeren vond een dankbaar onderw
erp in mijn onderzoek. Julie verhalen over experimenten met echte muizen maakte 
mijn tijd als promovendus in de computerfysica een stuk draaglijker. 

Ik wil mijn ouders en mijn broer Dénes bedanken voor hun steun, belangstelling 
en motivatie. Als laatste natuurlijk Pieternel; jouw bijdrage tot dit proefschrift is 
veel groter dan je waarschijnlijk denkt en jouw bijdrage tot wie ik ben en wie wij 
zijn is nog onnoemelijk veel groter. 
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