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Dankwoord

Mijn promotieonderzoek begon in 1999 bij de vakgroep Atoomfysica op het
KVI, nadat ik daar net gedurende een jaar mijn afstudeeronderzoek had gedaan.
Er werd goed en interessant onderzoek verricht en ik vond zelf dat ik het erg
getroffen had met die groep vol leuke, vlotte en goede wetenschappers. Alle
fysische experimenten werden gedaan in één experimenteerruimte (bronzaal).
Zo ontstond een collegiale sfeer en iedereen in het lab was makkelijk aanspreek-
baar en behulpzaam. Ik was dan ook zeer verheugd toen ik hoorde dat ik daar
mijn promotieonderzoek mocht doen. Nu is het proefschrift klaar en ik kan
terugkijken op een hele mooie tijd.

Daarom wil ik in de eerste plaats mijn (eerste) promotor Reinhard Mor-
genstern bedanken voor het bieden van deze mogelijkheid. Ik ben hem erg
dankbaar voor zijn bijdragen aan mijn promotieonderzoek. Zijn ’open deur’-
beleid en bereidheid om me te helpen heb ik altijd erg op prijs gesteld. Ik heb
veel kunnen leren van zijn (atoomfysische) kennis en inzicht en kijk terug op
een hele fijne samenwerking.

In zeker niet mindere mate, wil ik mijn (tweede) promotor Ronnie Hoekstra
bedanken. Hij heeft me altijd uitstekend geholpen, begeleid en gemotiveerd. Ik
vond het erg prettig en leerzaam om met hem samen te werken en problemen
(uitdagingen), die er altijd zijn, aan te pakken. Menig keer heeft hij met zijn
scherp natuurkundig inzicht een belangrijke bijdrage geleverd. Daarnaast was
hij ook een geschikte reisgenoot en een goede en gezellige gesprekspartner.

Vervolgens wil ik ook Thomas Schlathölter heel erg bedanken voor zijn
bijdragen aan mijn promotie. Ik heb hem o.a. vaak bewonderd om zijn snelle
en efficiënte manier van werken. Verder konden we het buiten werktijd ook
prima met elkaar vinden.

Daarna wil ik mijn twee paranimfen (en collega’s) Steven Hoekstra en Mirko
Unipan bedanken. Steven ken ik al sinds het begin van mijn natuurkunde studie
en is altijd een goede vriend geweest. Mirko is de promovendus die het onder-
zoek aan oppervlaktestructuren aan het voortzetten is. Ideale paranimfen dus,
en ik ben blij dat ze mij bijstaan tijdens de verdediging van mijn proefschrift.
Uiteraard wens ik hen ook veel succes met hun eigen promoties.
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En natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar de andere Atoomfysica leden:
Abel Robin, Steven Knoop, Dennis Bodewits, Zoltán Juhász, Jur de Vries,
Stefania Marini, Fresia Alvarado Chacon, Guido Lubinski, Jan Willem Turk-
stra, Omar Hadjar, Rimco Geels, Albert Mollema, Carolijn van Ditzhuijzen en
Annemieke Hendrickx.

Ook wil ik graag de beoordelingscommissie, bestaande uit Werner Heiland,
Rob Timmermans en Bert Niesen, bedanken voor het lezen en beoordelen van
mijn proefschrift.

Verder wil ik graag de mensen van de technische diensten op het KVI be-
danken die door hun goede werk een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan
de experimenten beschreven in dit proefschrift.

Ook zou ik graag de volgende personen willen bedanken voor de goede
en prettige contacten: Marc de Huu, Marcel Volkerts, Elsa van Garderen,
Hans Wilschut, Hans Beijers, Jan Mulder, Ivo Formanoy, Jans Sijbring, Henk
Gorter, Jan Sa, Tjalling Nijboer, Niek van Wiefferen, Amarins Petitiaux en
Andi Närmann.

Hoewel pas vermeld aan het einde, wil ik niet in de laatste plaats mijn
ouders, familie en goede vrienden bedanken voor hun hulp, steun, begrip en
vriendschap.


