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Dankwoord 

En toon was het proefschrift af.... Na vier jaar experimenteren en een klein jaar schrijven 
is dit het resultaat. Er staan ongetwijfeld nog steeds fouten in maar ik ben tevreden. Een 
open deur die opnieuw waar bleek te zijn, is dat je een promotie niet alleen doet. Daarom 
wil ik aan aantal mensen bedanken, om te beginnen mijn twee begeleiders. 

Allereerst natuurlijk Ben van Linden van den Heuvell die me destijds na een leuke 
stage vroeg om in zijn groep te blijven werken. Jouw aanpak om elk fysisch probleem 
te simplificeren door het te vergelijken met slingers, fietsers of vliegtuigen hebben mijn 
manier van denken erg beinvloed. Met vrijwel elke vraag die ik aankwam had je ook direkt 
een Mathematica antwoord klaar liggen. Wanneer er feitenkennis nodig was kon ik altijd 
rekenen op Robert Spreeuw. Jouw enorme literatuurkennis is van ongelooflijke invloed 
geweest op het verloop van alle experimenten en verslaggeving. Ook veel dank voor het 
precieze nakijkwerk van dit proefschrift (het zijn toch Glebch-Cordan coëfficiënten?). 

Daarnaast waren er de mensen met wie ik dagenlang (soms tot :s nachts aan toe) in 
de kelder heb doorgebracht. Met jullie heb ik niet alleen heel goed samengewerkt, maar 
hoofdzakelijk dankzij jullie ben ik (meestal) fluitend naar het lab gefietst. Met name met 
Dirk Voigt heb ik heel wat experimentele hobbels gemaakt en overwonnen. Je eigen manier 
van werken leidde vaak tot hilarische momenten. Ook was je de verpersoonlijking van 
de Duitse grondigheid, wat soms botste, maar onze samenwerking bleek uiteindelijk tot 
goede resultaten te leiden. Toen je naar Denemarken was vertrokken besefte ik eigenlijk 
pas dat we best een goed team waren. Tijdens de laatste experimenten heb ik met Ronald 
Cornelussen samengewerkt, die ook al een tegenpool van mij bleek te zijn, maar jouw rust 
heeft ons experiment zeker goed gedaan. Succes met de verhuizing. Volgend jaar weer 
hardlopen in Lunteren? Nandini Bhattacharya joined our group two years ago and did 
a beautiful experiment on quantum computing, ft was a pleasure to work with you and 
I hope we keep on having stampot and curry together. Natuurlijk bedank ik ook de 
studenten Stefan Petra, Esther Schilder en Rik Jansen met wie ik ontzettend veel werk 
verzet heb. Met name wil ik Rik bedanken voor zijn grote bijdrage aan hoofdstuk 5. 
In het staartje van mijn promotie kwamen daar nog Aaldert van Amerongen en Tycho 
Huussen bij: succes! 

Een andere groep van medewerkers aan het experiment waren natuurlijk de jongens 
van de mechanische werkplaats. Met name heb ik samengewerkt met Willem. Floris. Fred, 
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Martin en Jeroen. Jullie hebben een groot deel van de opsteling gebouwd. Ik kon altijd 

binnenlopen voor grote of kleine klussen. Het leuke van deze bezoekjes was dat er altijd 

wel een babbeltje aan vast zat. Dank ook aan de elektronische werkplaats, met name 

Alof. Johan. Flip en Edwin die verscheidene onderdelen gemaakt en gerepareerd hebben 

en die altijd tijd maakten om onze zelf-ontworpen schakelingen te bekritiseren. 

Kan een experiment zonder computers? Nee: en ik was maar wat blij met de systeem-

groep. Een computer bestellen die de volgende dag al werkend op je bureau staat is bijna 

ongeloofwaardig, maar dankzij Mare en Derk lukt dit soort dingen. 

Als je bursaal bent dan betekent dit dat je een groot aantal (9!) contracten krijgt. 

Met mijn vragen en klachten kon ik altijd bij Mariet Bos en Willem van Bloemen terecht. 

Tijdens mijn afstudeerstage werkte ik destijds samen met een aantal mensen aan wie 

het te danken is dat ik plotseling zo enthousiast werd voor experimentele natuurkunde. 

Natuurlijk Cor Snoek, die als enige wist waar al die stoffige apparatuur voor diende en er 

altijd een mooi verhaal bij kende. Alhoewel ik de mooiste anekdotes inmiddels gehoord 

heb, blijken er altijd nog mooiere te bestaan. Ik zal je wonderlijke wereld missen. Ook 

grote schuld hebben mijn twee voorgangers Jeroen Wals en Frederik de Jong. Door 

hen moest ik het beeld dat ik had van de gemiddelde natuurkunde promovendus danig 

bijstellen. 

Het twee-wekelijks quantum collectief was altijd gezellig en een leuke manier om infor

matie uit te wisselen met andere koude groepen van de UvA, VU en AMOLF. Leuke en 

nuttige discussies heb ik hier onder andere gevoerd met Tom. Paul. Norbert, Wim, Igor. 

Kai, Jook, Wolf, Dimitri, Pepijn en Allard. 

Natuurlijk liepen er op het instituut nog veel andere mensen rond net wie ik in meer of 

mindere mate te maken kreeg. Met name wil ik dan bedanken Erik-Paul (potje?), Heidi, 

Irma, Lotty, Ton en Peter, Jorgen, Gilles, Arnold, Ton, Michel, Joost, Jeroen, Klaas, 

Huib, Gijs en vele anderen. 

Buiten het wetenschappelijke leven heb ik altijd enorm veel waarde gehecht aan vrien

den en familie. Met name mijn ouders en naaste vrienden wil ik bedanken omdat jullie 

gezorgd hebben dat ik geworden ben wie ik ben. 

Als laatste bedank ik Nicole, die het meest van mijn gestress te verduren heeft gehad. 

Je hebt me waarschijnlijk vaker vervloekt dan ik me bewust ben. Als ik zeg dat het zonder 

jou niet gelukt was dan roep je dat dat niet waar is, maar dat is het wel. Ga je mee op 

vakantie? 
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