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Dankwoord 

De laatste bladzijden van dit proefschrift zijn de gelegenheid bij uitstek om degenen te 
bedanken die in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
werk, en meer in het algemeen aan mijn nu bijna voltooide opleiding als fysicus. Om 
met die opleiding in de breedste zin des woords te beginnen: er wordt in Nederland vaak 
geklaagd over de structuur van het onderwijs, maar er wordt veel te weinig positieve aan
dacht besteed aan al die enthousiaste docenten die. los van alle onderwijsvernieuwingen, 
jaar na jaar kinderen en jongeren de weg wijzen in wetenschap en samenleving. Laat ik 
dus beginnen met alle docenten die ik op de lagere en middelbare school en op de univer
siteit ben tegengekomen - en in het bijzonder de goede wis- en natuurkundedocenten die 
het enthousiasme voor dit vak bij mij hebben aangewakkerd - van harte te bedanken voor 
hun vele boeiende lessen. 

Aan het eind van die lange rij leraren - die overigens in de toekomst ongetwijfeld nog 
langer zal worden - staan natuurlijk mijn twee promotores. Erik en Robbert, ik wil jullie 
van harte bedanken voor de afgelopen vijf jaren. Het was een genoegen om met twee 
vooraanstaande onderzoekers als jullie te mogen samenwerken, en ik heb heel veel geleerd 
door te zien hoe jullie werken en denken, en door in jullie discussies te zien hoe goede ideeën 
ontstaan en langzaam maar zeker opgepoetst worden tot een mooi stuk natuurkunde. Het 
enthousiasme waarmee jullie de wetenschap beoefenen is in de afgelopen jaren een grote 
bron van inspiratie voor me geweest. 

Ook alle andere fysici die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen en waarmee ik vele 
discussies heb gevoerd ben ik daarvoor natuurlijk zeer dankbaar. In het bijzonder wil ik 
de leden van het Spmoza-mstituut. het Instituut voor Theoretische Fysica in Utrecht en 
het Instituut voor Theoretische Fysica in Amsterdam bedanken voor de plezierige tijd die 
ik op deze instituten heb doorgebracht. Van de vele kamergenoten die ik door de jaren 
heen heb gehad wil ik in het bijzonder Bartjan van Tent bedanken: niet alleen voor de 
gezelligheid op de kamer, maar ook daarbuiten, op de squashbaan. Ik hoop dat we in de 
toekomst ook nog eens een balletje zullen slaan! Ook buiten de bovengenoemde instituten 
heb ik vele prettige ontmoetingen met vakgenoten gehad: hier wil ik in het bijzonder Stefan 
Groot Nibbelink bedanken voor wijze raad en voor de opbouwend kritische noten van een 
fenomenoloog aan een stringtheoreet. Hopelijk zal ons oude plan van een gezamenlijke 
publicatie in de komende tijd eindelijk gerealiseerd worden. 
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Ook in de totstandkoming van dit proefschrift zelf ben ik natuurlijk bijgestaan door vele 
mensen. Ik wil iedereen die stukken van dit proefschrift becommentarieerd heeft dan 
ook hartelijk danken: om te beginnen natuurlijk mijn promotores en de leden van de 
promotiecommissie, maar daarnaast ook Stefan Groot Nibbelink. Marijn Davidse en Sikke 
Kingnia voor hun nuttige commentaar op stukken van de tekst. Laatsgenoemde dank ik 
bovendien, evenals Maarten Kleinhans. voor de bereidheid om als paranimf op te treden 
tijdens de promotie. 

Dan is er natuurlijk nog een wereld buiten de fysica. Voor mij bestond in de afgelopen jaren 
een heel groot deel van die wereld uit .IWG-ers (de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde: 
bezoek vooral http://www.sterrenkunde.nl/jwg). en ik wil dan ook alle .IWG-ers bedanken 
voor de prachtige jaren ik zal jullie missen! Ik heb in al die jaren in heel wat commissies 
en besturen gezeten, maar twee groepen binnen de JWG wil ik in het bijzonder bedanken: 
het hoofdbestuur, waarmee- ik jarenlang in heel goede sfeer en op vrijwel dagelijkse basis 
de club heb proberen te besturen, en natuurlijk de OK-leiding - waarschijnlijk de meest 
gevarieerde en bijzondere groep vrienden die een mens zich kan voorstellen. 

En dan heb ik ook nog cnk'le goede vrienden... maar als ik die ga opnoemen wordt deze 
tekst echt te lang. en ben ik bovendien veel te bang om als alles zwart-op-wit staat erachter 
te komen dat ik net die éne belangrijke vergeten ben. Laat ik me dus beperken tot twee 
heel bijzondere gevallen: Martin, bedankt voor alle sfeervolle en inspirerende momenten 
her en der in Europa, en natuurlijk voor het ontwerp van de omslag van dit proefschrift, 
en Jennifer, kort maar krachtig: bedankt voor alles. 

De- laatste alinea is voor degenen die het dichtst bij me staan: Petra, bedankt voor je 
steun in de afgelopen jaren de vriendin van een fysicus, en zeker van deze fysicus, heeft 
het niet altijd even makkelijk en voor alle liefde en vriendschap. René, bedankt voor het 
zijn van een wijze oude broer en goede vriend tegelijk. De slotwoorden van dit proefschrift 
zijn voor mijn ouders: een liefdevolle en geborgen opvoeding zoals ik die gehad heb. met 
volop vrijheid om je te ontwikkelen en te kiezen voor wie en wat je wilt. is het mooiste 
wat je een mens in zijn leven kunt meegeven. Ik draag dit proefschrift aan jullie op. 

Utrecht, september 2003. 
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