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Dankwoord

Onderzoek in een vakgebied als kernfysica is alleen mogelijk als heel veel

mensen er een hoop energie in steken. Het werk aan deze dissertatie is daarop

geen uitzondering. Ik wil ieder die heeft geholpen dit proefschrift tot stand

te brengen door te motiveren, te stimuleren, te bediscussi�eren, becommen-

tari�eren of hand- en spandiensten te verlenen, dan ook hartelijk bedanken.

Er is echter een aantal mensen dat ik wil noemen en bedanken voor hun inzet.

Aangezien het KVI een zeer internationale gemeenschap is, wat volgens mij

het tot een erg leuke werkplek maakt, moet ik een paar stukjes in het Engels

schrijven.

I shall start with the \TAPS" colaboration which consists of a lot of mem-

bers from lots of places in Europe, thank you all ! But especially I want to

thank Laurent Aphecetche, Gines Martinez and Yves Schutz and their col-

leges who were willing to come to the KVI to help operate the TAPS detector

eventhough they were complaining that the food in the Netherlands is horri-

ble. The co-operation of Laurent also was very helpful during the analysis of

the data after the experiment. My thanks also goes to Vladimir Wagner who

has been a great help in setting up the TAPS detector. En natuurlijk dank

aan de lokale \TAPS"-groep: Marieke Hoefman, Reint Ostendorf, Rosario

Turissi, Paul Vogt, Hans Wilschut en Herbert L�ohner.

Dan wil ik vervolgen met mijn dank uit te spreken aan - in willekeurige

volgorde - : Johan Meschendorp, Susan Schadmand, Harry Huisman, Marcel

Volkerts, Nasser Kalantar-Nayestanaki en Jose Bacelar die ondanks het feit

dat zij aan \SALAD" moesten werken ook altijd beschikbaar waren om mee

te helpen bij het opzetten (en afbreken) van \TAPS".

Mijn collega's en kamergenoten: Marieke Hoefman, Paul Vogt, Ansgar

Raschke, Sergey Kondratchuk en `semi'-kamergenoten: Fabrice Fleurot en

Vladimir Kravchuk wil ik bedanken voor de vrolijke discussies over zo'n beetje

alles. ( Alright, I shall translate for you four, it means thanks for the fun



144 Dankwoord

and help ).

I would like to express my gratitude to the members of the \reading

committee": Rolf Siemsen, William Lynch and Wolfgang Cassing for their

willingness to read my thesis in a critical way and to provide me with useful

comments upon it.

Dan kom ik bijna aan het eind van dit dankwoord bij mijn co-promotor

Hans Wilschut en promotor Herbert L�ohner. Ik ben erg blij zulke goede

begeleiders getro�en te hebben. Ik denk dat vaak vergeten wordt dat een

promotor en copromotor er een enorme hoeveeldheid werk aan hebben om

een promovendus te kunnen laten promoveren. Ik hoop dat ik het jullie niet

te lastig heb gemaakt. Mijn waardering geldt vooral de discussies die ik met

jullie over het onderwerp van dit proefschrift heb gevoerd. Ik heb er veel van

geleerd en ze waren zeer motiverend. Bedankt voor een prima tijd op het

KVI.

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn ouders, die altijd klaar staan om

te helpen. Zonder hun hulp zou dit boekje niet gedrukt zijn.


