
Dankwoord

De voorkant van dit proefschrift schetst de strijd van de eenzame ridder. In
mijn geval waren er bij deze "strijd" vele medestrijders die ik via deze weg
wil bedanken.

Allereerst een woord van dank aan mijn collega's op het KVI: de mensen
van de tekenkamer, de werkplaats en de elektronika afdeling voor het ontwer-
pen en bouwen van de ForwardWall, de detector die aan de basis staat van de
in dit proefschrift gepresenteerde resultaten. Bij de analyse van de verkregen
data rezen vaak vragen betre�ende de programmatuur die vlekkeloos door
de medewerkers van het software house werden opgelost. Ook mijn (ex-)
collega OIO's hebben bij dit laatste een rol vervuld. Daarnaast hebben zij
ook gezorgd voor de broodnodige ontspanning. De tafeltennis- en schaakpar-
tijen met Gerard en de Mah-Jongg avonden met Ilka, Hans en Paul zorgden,
naast het traditionele volleybal, voor de gewenste ontspanning. Niet te ver-
geten zijn er natuurlijk ook de Squash partijen met Jos�e en Sander. Wat
Sander betreft een speciaal woord van dank: een kamer gedurende 4 jaren
delen leidt toch wel tot een speciale band zeker als de kamergenoot dan
ook nog ceremoniemeester bij het huwelijk is geweest. De discussies in de
zware-ionen groep hebben een belangrijke bijdrage gevormd in de rijping
van mijn denkproces. In het bijzonder heeft Hans Wilschut mij in GANIL
mijn eerste stapjes leren zetten en in de daarop volgende jaren heeft hij mij
ook nog leren lopen. Zowel onze discussies op natuurkundig gebied als op
maatschappelijk gebied zijn voor mij bijzonder belangrijk geweest. Daar-
naast is ook de kijk van mijn beide promotores, Rolf Siemssen en Herbert
L�ohner, op het onderzoek beschreven in dit proefschrift, voor mij vaak ver-
helderend geweest. In het laatste jaar heeft Marieke haar licht nog eens
over mijn analyse laten schijnen, hetgeen mede heeft bijgedragen aan de
volledigheid van dit proefschrift.

De leden van de leescommissie, Muhsin Harakeh, Volker Metag en Rudi
Maliet wil ik bedanken voor het zorgvuldig lezen van de tekst en de sug-
gesties ter verbetering.
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Also I would like to extend my gratitude to the members of the TAPS
collaboration. Their support in setting up and running the TAPS detector
system was essential.

Last but not least een woord van dank aan mijn ouders, die ik hard-
nekkig de inhoud van dit proefschrift heb proberen uit te leggen. Zij zijn mij
geduldig, maar toch ook een beetje meewarig, blijven aanhoren en steunen.
Iets wat ook geldt voor Ineke en Anouk. Met name tijdens het schrijven heb
ik geleerd dat de steun van Ineke en de vaak ondeugende lach van Anouk de
laatste loodjes iets lichter maakten.

Groningen, december 1995, John


