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Nawoord d 

Ditt hele proefschrift is geschreven in de derde persoon enkelvoud. Uiteraard is dit 
geenn pluralis majestatis maar het betekent dat ik dit proefschrift niet had kun-
nenn schrijven zonder de hulp van veel mensen. Allereerst zijn dat natuurlijk mijn 
promotorr en co-promotor Ben van Linden van den Heuvell en Robert Spreeuw. 
Dee grote vrijheid die ik gekregen heb tijdens mijn onderzoek heb ik altijd heel erg 
gewaardeerd.. Gelukkig stonden julli e altijd klaar om mee te denken als er problemen 
warenn die ik niet zelf opgelost kreeg. Jullie verschillende aanpak van vraagstukken, 
eenn verhelderend analoog fenomeen door Ben en een verklarend subtiel effect dat 
dee onbegrijpelijke resultaten logisch maakt door Robert, leidde meestal snel tot een 
goedd begrip. 

Gedurendee mijn hele promotie heb ik samengewerkt met een groep leuke col-
lega's:: Aaldert van Amerongen, Bas Wolschrijn, Carolijn van Ditzhuijzen, Cor 
Snoek.. Dirk Voigt, Esther Schilder. Iuliana Barb. Jan-Joris van Es, Klaasjan van 
Druten,, Nandini Bhattacharya, René Gerritsma, Rik Jansen, Tycho Huussen. Vero-
nicaa Ahufinger. Vlad Ivanov en Yu Tao Xing. Cor. jouw enthousiasme en manier van 
onderzoekk doen hebben me direct geïnspireerd. Als er een hulpstuk nodig was dan 
maaktee je dat even. of je haalde iets te voorschijn uit de grote, bijna historische verza-
melingg instrumenten. Klaasjan, je stond altijd klaar om mee te denken. Bedankt 
voorr je opmerkingen over hoofdstuk 3. Dirk. door jouw alom aanwezige initialen 
hebb ik al die tijd niet om je heen gekund. Je originele insteek in discussies was altijd 
leuk.. Bas. samen met jou heb ik lange dagen in het lab doorgebracht. Die dagen 
warenn nooit saai of vervelend en we vulden elkaar perfect aan. Trouwens, furby is 
nogg steeds een onderdeel van mijn woordenschat. Aaldert, jou moet ik bedanken 
voorr het feit dat er een hoofdstuk 6 is in dit proefschrift. Als afstudeerstudent w7as 
jee er zo van overtuigd dat het mogelijk moest zijn om absorptie van evanescent licht 
waarr te nemen dat we gelukkig uiteindelijk een serieuze poging gedaan hebben. Ty-
cho.. bedankt voor je bijdrage aan hoofdstuk 5. Vlad, it's your experiment already 
forr some time and it is in good hands. Jan-Joris en Carolijn. julli e zijn begonnen 
toenn ik eigenlijk al klaar was. Succes met julli e projecten. Throughout my Ph.D. 
periodd I've shared an office with several people. I want to mention in particular 
Nandini,, Iuliana and Rene, I couldn't have wished for better office mates. Our seri-
ouss and less serious talks were always a pleasure. Nandini. your ability to always see 
thingss from a positive side has always amazed me. Iuliana. despite all your efforts 
myy pronounciation of Romani is still horrible. Tea? René. ji j hebt me uiteindelijk 
overgehaaldd om de vrijdagavonden een nuttiger invulling te geven. 

Somss is apparatuur te koop. heel vaak is het dat niet en moet het speciaal 
gemaaktt worden. Hierbij wil ik alle mensen van de instrumentmakerij, het construc-
tiebureauu en de electronica-werkplaats bedanken voor de altijd plezierige samen-

133 3 



134 4 Nawoord d 

werking.. In de instrument makerij en het constructiebureau heb ik voornamelijk 
samengewerktt met Diederik Kwakkestein, Fred van Anrooij, Joost Overtoom, Floris 
vann de Woude, Harry Beukers, Mattijs Bakker (ook bedankt voor al je hulp bij het 
printenn van de vele posters), en Willem van Aartsen. Wim, Fred en Harry, jul-
li ee waren altijd bereid om kleine (en zelfs minder kleine) aanpassingen even tussen 
julli ee andere werk door te doen. Dit heeft mij enorm geholpen. Ik ben bang dat 
doorr alle reorganisaties mijn opvolgers deze luxe steeds minder zullen hebben. Op 
dee electronica-afdeling heb ik voornamelijk samengewerkt met Alof Wasskink, Ben 
Harrisson,, Edwin Baaij, Frans Pinske, Herman Prins, Johan te Winkel, Peter Wa-
terman.. Pieter Sannes en Ronald Nieuwendam. Ik wil julli e bedanken voor al julli e 
hulpp en advies. Alof en Johan, julli e waren geregeld het slachtoffer als ik zelf din-
genn wilde maken die ik beter aan julli e over had kunnen laten. Maar julli e waren 
gelukkigg altijd bereid om me te helpen als ik vastliep. 

Voorr de ICT voorzieningen kon ik altijd rekenen op Damien van Zijst, Derk 
Bouhuijs,, Mare Brugman, Marnix Rozenga en Roelof Brandsma. Jullie waren zelfs 
bereidd om me te helpen met mijn privé laptop. Voor advies en hulp op allerlei 
terreinenn kon ik terecht bij Bert Zwart, Flip de Leeuw, Hugo Schlatter, Huib Luigjes, 
Paull  Vlaanderen en Ton Riemersma. Mariet Bos. Rita Vinig en Roos Visser bedankt 
voorr alle hulp bij de contractuele, financiële en administratieve zaken. 

Eenn zwart onderdeel van mijn promotie is de sluiting van het Van der Wraals-
Zeemann laboratorium vanwege de vondst van asbest in het gebouw en de verhuizing 
diee nu al een paar keer ter sprake is gekomen. Er kon een ruim halfjaar niet geëxper-
imenteerdd worden en vervolgens moest de werkende opstelling worden afgebroken en 
verhuisdd naar een nieuwe laboratoriumruimte in een ander gebouw. Dit heeft nog 
eenss een halfjaar gekost. Ren Moolenaar bedankt voor al het plan- en regelwerk en 
Jann Tromp en "de Jantjes" voor de goed verlopen verhuizing. Ik ben nog steeds blij 
datt die optische tafels niet in de gracht zijn beland. Co Zoutberg en de mensen van 
dee scheikunde-instrumentmakerij bedankt voor het inrichten van de labruimtes. 

Onn a regular basis, but definitely not regularly, there was a Quantum Collective 
meeting,, a meeting of atomic physicists working in Amsterdam and surroundings. 
Thesee meetings I valued both for the exchange of information and for the opportunity 
too meet people from the Amolf institute and the VU. In this context I want to 
mentionn Dima Petrov, Igor Shvarchuck, Jeroen Koelemeij, Jook Walraven, Jora 
Shlyapnikov,, Kai Dieckmann, Louw Feenstra, Norbert Hershbach, Paul Tol, Roland 
Stas,, Stefan Petra, Tom Hijmans, Wim Vassen and Wolf von Klitzing. 

Al ss laatste wil ik de mensen bedanken die privé veel voor me betekend hebben. 
Chéa,, bedankt voor al je steun en de leuke tij d de afgelopen jaren. Ten slotte mijn 
ouders,, voor julli e steun, stimulans en omdat julli e altijd voor me klaarstonden. 
Bedankt! ! 


