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Dankwoord

Bij dit proefschrift zijn vele mensen betrokken, mensen die het mogelijk hebben gemaakt,
mensen die geholpen hebben, mensen die een aandeel hebben geleverd en mensen die
voor afleiding, gezelligheid en steun hebben gezorgd. Ik wil hen allen bedanken.

Allereerst wil ik mijn begeleider en promotor Ben van Linden van den Heuvell be-
danken. Ben, je hebt mij heel veel geholpen en we hebben veel werk samen gedaan. Je
gaf mij het gevoel dat we als gelijken samenwerkten en dat heb ik als zeer prettig ervaren.
Ik durf je al mijn domme vragen te stellen en ik heb veel van je geleerd; je intuı̈tieve
kijk op de natuurkunde is erg inspirerend. Bart Noordam was als co-promotor een goede
aanvulling op Ben. Wanneer ik af en toe in de details verzoop, zag jij altijd weer de grote
lijnen in het experiment en stuurde aan op efficiëntie. Veel ideeën voor experimenten
kwamen van jou. Ook op het persoonlijke vlak vond ik het prettig samenwerken.

Op AMOLF heb ik in de eerste maanden de basisprincipes van Rydberg atomen,
gepulste kleurstoflasers en MCP’s geleerd van Anouk Wetzels en Andreas Gürtler, met
technische ondersteuning van Rob Kemper en Ad de Snaijer. Ook later heb ik nog vaak
voor hulp kunnen aankloppen. Voor de laserkoeling heb ik veel hulp gehad van Ronald
Cornelussen, Iuliana Barb, Vlad Ivanov, Aaldert van Amerongen, en tenslotte René Ger-
ritsma. René, je bent een goede vriend waar ik uren mee kan praten over natuurkunde,
andere wetenschap én persoonlijke zaken.

Gedurende mijn tweede jaar werd ik bijgestaan door Femius Koenderink als postdoc.
Met zijn tweeën lasers uitlijnen is vaak een stuk fijner. Ondanks dat jouw expertise meer
in een ander vakgebied ligt, heb je veel bijgedragen in het experiment en met simulaties.
Een enthousiaste en stimulerende, harde werker. Some time later Atreju Tauschinsky
came to accompany me in the dark lab in the basement. You could pick up the atomic
physics quickly, as well as the automation and other technical stuff of the experiment. We
have achieved nice results together. Richard Newell brings all the fun in the lab. Apart
from that, I like that you are trying to really understand the heart of quantum physics.
I wish you all the best with the cute little giant atoms. Mathijs de Bruin, dank voor de
temperatuurmetingen.

Dank aan alle andere collega’s, die mij met grote en kleine zaken hebben geholpen.
Antje Ludewig, een fijne roommate met Afrikaans accent. With Thomas Fernholz and
Shannon Whitlock (and Ange) I had a lot of fun evenings enjoying beers. Sebastian
Kraft, you are a pleasant guy to drink coffee or play Bartók duets with. Jan Joris van Es,
het was een leuke dag met de dino’s bij Calgary. Mikhail Baranov helped me with several
calculations. Also thanks to Philipp Wicke, Paul Cleary, Piotr Deuar, Tobias Tiecke en
Steve Gensemer.

Voor ingewikkelde natuurkundige problemen kon ik ook terecht bij Jook Walraven,
Klaasjan van Druten, Tom Hijmans en Robert Spreeuw. Tom, ik heb veel om je cynische
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verhalen gelachen. Robert, je hebt ons met veel interesse vaak geholpen met quantum-
mechanische problemen. The collaboration with Francis Robicheaux and Jesús Hernández
was very fruitful; your simulations and discussions gave us a lot of insight in the experi-
ment. Tom Gallagher gave us some nice new ideas on a short visit.

Bij zo’n experiment is veel technische ondersteuning nodig. Bert Zwart, de vacuüm-
man, heeft veel geholpen. Mattijs Bakker en Hans Ellermeijer hebben het binnenwerk
in de vacuümkamer getekend en ontworpen. Hans Agema heeft alle ruisbronnen in het
lab weten op te sporen en ook Pieter Sannes, Johan te Winkel, Herman Prins, en Alof
Wassink hebben veel elektronica gemaakt. Ben Harrison en Gerrit Hardeman hebben mij
geholpen met software voor de automatisering. Op de mechanische werkplaats kon je
altijd lachen. Cees van den Biggelaar, Harry Beukers, Diederick Kwakkestijn, Daan de
Zwarte, Joost Overtoom, Tjerk van Goudoever, Henk Luijten en Farah Kuckulus hebben
altijd snel de benodigde spullen voor mij in elkaar kunnen draaien.

Dank ook aan Mark Golden, Mariet Bos, Luuk Lusink, Rita Vinig en Ineke Baas voor
allerlei organisatorische zaken en voor het financieel mogelijk maken van dit onderzoek.
With Stan Konings, Asmae Khaldoun, Hua Guo (Tracy) and Paul Cleary we have set up
the ’social club’ of the WZI. I had fun organising things with you.

Buiten de academische wereld wil ik de floraboys & -girls bedanken voor alle nodige
afleiding en steun. Dank aan Victor, Marije, Merlijn, David, Joost, Jeannine, Tim, Laura,
Wybren, Tijmen, Lara, Michiel, Alexa, Amber, Misha, Kirsten, Sicco, Wendy, Frank
Bloem, Frank Pitstra, Rigtje, Olivier en Berend. RSI klachten kon ik bestrijden met
roeien, en ook dank voor de gezelligheid, Evelien, Annemarie, Jorindel, Jessica en Insula.

Veel steun heb ik gekregen van mijn ouders, ze tonen veel trots en doen hun best te
begrijpen waar dit boekje over gaat. Ook van Olga, die opschept bij vrienden dat haar
kleine zusje raketgeleerde is. Jurriaan heeft mij veel steun en liefde gegeven. Dank voor
je begrip en geduld en de nodige schoppen onder mijn kont.


