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Mijn promotie onderzoek zou een stuk moeizamer zijn verlopen wanneer ik geen on
dersteuning had gehad van vele mensen. Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij op 
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Allereerst wil ik mijn 'Doktorvater' Justus bedanken voor zijn persoonlijke begel
eiding, zijn immer kritische houding ten opzichte van ons onderzoek, maar vooral voor 
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Meine Zeit in Bielefeld war sehr inspirierend und untentbehrlich für die Erweiterung 
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danken für seine Begleitung und für die Möglichkeit ein halbes Jahr in der Bielefelder 
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Verder wil ik mijn vrienden en collega's bedanken voor het creëren van een aange
name en inspirerende omgeving op het NIKHEF. In het bijzonder wil ik Bram, Gordon 
en Fabian bedanken voor de vele, lange spelletjes avonden en de discussies die vaak 
gevoerd werden en Sjors voor de hulp met DT ĵX en de interessante, soms wat lange, 
gesprekken tijdens de vele rookpauze's. 

Die Zeit in Bielefeld hatte wahrscheinlich viel weniger SpaB gemacht ohne die vielen 
Kollegen und Freunde die ich in der kurzen Zeit kennengelernt habe. Von E6 will ich 
besonders Sven herzlich danken für die vielen interessanten Diskussionen, nicht nur 
über Wissenschaft. Die 'BAX Leute' haben viel dazu beigetragen, dafi ich meine Zeit 
gerne in Deutschland verbringe, und da8 ich darum jetzt mit Freude in Deutschland 
wohnen und arbeiten werde. Vor allem will ich mich bei Jochen bedanken für seine 
geduldigen Erklarungen der deutschen Sprache und für seine Hilfe beim Entwürf des 
Umschlags. 

WAZIG zal bij mij natuurlijk altijd een speciaal plaatsje innemen. Ik kijk ieder 
jaar weer uit naar de grote evenementen, en hoop, in het bijzonder, nog vaak bij het 
zeilweekend aanwezig te kunnen zijn. Dit soort uitstapjes waren altijd een zeer welkome 
afwisseling van de dagelijkse, abstracte werkzaamheden in de theoretische fysica. 

Uiteraard was dit proefschrift nooit tot stand gekomen zonder de steun van mijn 
familie en natuurlijk Katja. Jullie waren er altijd voor mij en niet zelden hebben jullie 
mij bevestigd in mijn keuze voor de wetenschap. Pa, Ma, Roelien, Libbe en Katja, 
bedankt! 
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