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Chapter 8

Dankwoord

Allereerst wil ik natuurlijk mijn promotor Ronnie Hoekstra bedanken omdat hij
mij de mogelijkheid gegeven heeft om te promoveren in de atoomfysica groep.
Daarnaast uiteraard ook voor zijn begeleiding, eeuwig voordurende en niet te
breken optimisme en het vertrouwen dat hij in mij had (en heeft). Daarnaast
waren de reizen samen met hem ook altijd een plezier, zeker wanneer hij zich
weer eens liet verleiden tot het doen van van een \onprofessorabele’ uitspraak.
Daarvoor waren zeker geen lange reizen nodig: zelfs een parkeerplaats bij het
nabijgelegen winkelcentrum was ver genoeg.

De mechanische werkplaats heeft mij vaak doen verbazen: voor ieder prob-
leem dat ik zag hadden zij een oplossing, voor zowel de simpele als de moeilijkere
dingen. In het begin hebben zij mij vaak geholpen met de bestaande opstelling
(SurPhyn) en later met het opbouwen van een nieuwe experimentele opstelling
(IISIS). Zonder hun hulp zou dat zeker niet mogelijk zijn geweest. Hartelijk
dank hiervoor!

Hoewel de mechanische werkplaats vaak voldoende had aan een halve lijn op
een stukje papier, waren sommige projecten hiervoor te gecompliceerd en waren
\echte tekeningen’ nodig. Hierbij heeft de tekenkamer mij fantastisch geholpen,
want zonder hun tekeningen had ik geen opstelling kunnen bouwen. Ook waren
zij tot op het laatste moment zeer bereid en enthousiast om mooie plaatjes te
maken voor mijn proefschrift.

Ook de elektronische werkplaats heeft voor mij heel wat betekend, daar een
opstelling niet zonder elektronica kan. Op de een of andere manier is het hun
gelukt om altijd rustig en behulpzaam te blijven en op die manier elk probleem
op te lossen. Ik herinner mij nog goed de dag in het (prille) begin van mijn
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108 Dankwoord

promotie dat ik aanklopte bij elektronica en ik samen met een van jullie een
half uur heb gezocht naar de reden waarom de elektronica niet deed wat het zou
moeten doen. Naar het schijnt werkt elektronica toch beter als het aanstaat...

Ook de vacuümdienst heeft bijgedragen tot het succesvol verlopen van mijn
promotie: was het in begin nog met dingen zoals lekzoeken en het voorkomen
en verhelpen van problemen met vacuümpompen, later hebben zij er regelmatig
voor gezorgd dat ik zo nu en dan een haring kon eten.

Natuurlijk heeft ook de atoomfysica groep bijgedragen tot een plezierige tijd.
Mirko Unipan, Abel Robin, Dennis Bodewits, Fresia Alvarado, Steven Knoop,
Albert Mollema, Gabriel Hasan, Reinhard Morgenstern en natuurlijk de huidige
groep Hong Minh Dang, Sadia Baria, Jos Postma, Ina Blank, Olmo Gonzales en
Thomas Schlathölter, hartelijk dank! Ook de studenten die ik begeleid heb wil
ik hartelijk danken voor hun inzet die ze getoond hebben tijdens hun master-
dan wel bachelorproject: Erik Duisterwinkel, Adrian de Nijs, Benjamin Daniel,
Hendrik Bekker en Marcel Tiemens.

Niet alleen de atoomfysica heeft bijgedragen aan een plezierige tijd: hier
horen uiteraard ook mensen bij uit de theorie en Trimp groep die op vrijdagmid-
dag nooit te beroerd waren om bij atoomfysica op bezoek te komen. Hartelijk
dank voor de fijne tijd!

Furthermore I would like to thank Nico Stolterfoht for the insights he gave
me into the \world of the nanocapillaries’. Although it can be very hard to do
test after test before a real experiment starts, it seems that this is a proper
way of doing measurements on nanocapillaries, since this approach resulted in
quite some papers. Also I would like to thank Belá Zulik, Zoltán Juhász and
Veronica Bayer for enthusiastically participating in these capillary experiments.
Even though we might have had our little disagreements, I always enjoyed the
experiments we did together.

Also I would like to thank Benjamin Daniel, Daniel Winklehner, Gregor
Kowarik, Katherina Dobes and Fritz Aumayr for the experiments we did to-
gether on electron statistics. Even though the conditions were most certainly
not ideal (mounting a detector and try to do serious experiments in one week,
2 power failures at KVI within one week resulting in an oily UHV setup), you
always stayed optimistic and willing to try. Now, after four years in total, it
nevertheless seems that we have nice results on secondary electron yields, which
without the help of the TU Vienna group would not have been possible.

Dan is er natuurlijk nog dat kleine hokje in de buurt van elektronica en waar
ik zo nu en dan ook nog wel eens naar binnen wou lopen. Niet alleen waren
er vaak mensen bereid om mijn vele frustraties aan te horen, maar was er ook
altijd tijd voor discussies en natuurlijk \gewoon’ gezelligheid. Dit heeft mijn tijd
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als promovendus zeker aangenamer gemaakt. Hartelijk dank daarvoor!
Ook de personeelsvereniging heeft mijn tijd als promovendus zeer aange-

naam gemaakt. Uiteraard waren daar altijd de vergaderingen, die om de een
of andere reden altijd chaotisch waren, maar dan wel op een plezierige manier.
Los daarvan lukte het organiseren van de activiteiten altijd buitengewoon goed
en waren ook die een groot plezier om bij te wonen.

Omdat mijn paranimfen, Dennis Bodewits en Ina Blank mij in mijn laat-
ste daad als promovendus bijstaan, zou ik hun hier als (bijna) laatste willen
bedanken. Als laatste wil ik mijn ouders en Suzanne bedanken, voor al hun
geduld en steun.




