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Dankwoord

I
n de afgelopen jaren heb ik bijzonder veel hulp gehad van tal van mensen,
zonder welke dit proefschrift hier nu niet zou liggen. Ik ben hen dan ook

veel dank verschuldigd, en hoewel het onmogelijk is iedereen te bedanken,
wil ik graag toch een aantal mensen noemen.

Dear Stéphanie, I have had the pleasure of working with you over the
last several years. Our collaboration started when I was looking for a
project for my master thesis, and from the start I knew I would never be
bored. I have always enjoyed our discussions immensely, as well as the more
informal moments during conferences and beamtimes. Your never-ending
optimism was a great help when experiments were not always working as
they should, and I will surely miss this. I wish you and your three boys all
the best with your new adventure in Delft.

Thomas, ik kijk met plezier op onze samenwerking terug, en ik heb veel
van je geleerd. Vooral de uitspraak “just do it and hope that nature is kind”
is mij ook buiten de natuurkunde veel van pas gekomen.

Marco, heel erg bedankt voor alle goede raad in de afgelopen jaren.
Onze discussies waren altijd erg nuttig, en jouw vermogen om mij het gevoel
te geven dat jouw tips van mijzelf afkomstig waren is onnavolgbaar.

Ronnie, ook jij bedankt voor alle wijze raad en daad waarmee je mij hebt
bijgestaan. Jouw experimentele bijdrage door middel van de zogenaamde
Hoekstra-factor was van wezenlijk belang bij sommige metingen. Verder
heb ik onze talloze gesprekken enorm gewaardeerd, ook al gingen ze niet
alleen over wetenschap. Hopelijk is het mogelijk om binnenkort nog een
keer een Hoekstra-punt te scoren.
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I would like to thank the members of my assessment committee, who
have provided me with a lot of valuable input regarding the manuscript.

Ik wil graag de andere mensen uit de groep Quantum Interactions and
Structural Dynamics ook bedanken. Zonder hun tomeloze inzet bij de
bundeltijden was onder andere hoofdstuk 5 niet mogelijk geweest. In het
bijzonder wil ik de oud-leden Geert Reitsma en Erwin Bodewits bedanken,
met wie ik menige avond in het lab aan een opstelling heb gesleuteld.

The talks and discussions with the people from the Interstellar Medium
group at the Kapteyn Astronomical Institute have been very helpful. Thank
you for all your comments, which were instrumental in the astrophysical
applications of my laboratory experiments.

De ondersteunende diensten, zoals de mechanische werkplaats, de
computergroep, de elektronische werkplaats en het secretariaat hebben mij
bijzonder veel werk uit handen genomen. Vaak kwam ik op de minst gelegen
tijden met een probleem aanzetten, en dit werd meestal ter plekke opgelost.
Hiervoor ben ik hen zeer erkentelijk.

I would like to thank my collaborators abroad for the fruitful coopera-
tions, both experimentally and theoretically. I have learned a lot from all
of you.

The people of Kapteyn, KVI, and the Zernike Institute have been an
amazing crowd throughout the years. I have learned a lot from all your
diverse backgrounds and cultures, and I will surely miss you in the future.

De mensen bij De Hunze, de ACLO en de Survivalvereniging Groningen
hebben mij de afgelopen jaren de broodnodige sportieve afleiding en
uitdaging geboden. “Een gezonde geest in een gezond lichaam” is dankzij
hen weer wat dichterbij gekomen.

Verder wil ik mijn vrienden bedanken die mij in de loop der jaren
menigmaal van het onderzoek afgeleid hebben. Ondanks hun dappere
pogingen is dit proefschrift toch afgekomen.

Mijn paranimfen, Adriaan van der Scheer en Daniël Reijntjes, hebben
mij de afgelopen maanden veel werk uit handen genomen. Heren, heel erg
bedankt hiervoor.

Ik wil graag mijn familie, en in het bijzonder mijn ouders, bedanken voor
hun niet aflatende steun in de afgelopen jaren. Ze waren nooit te beroerd
om mij met raad en daad terzijde te staan, en zonder hun aanmoediging was
dit proefschrift er niet geweest. Verder wil ik graag mijn broertje, Borris,
bedanken voor het ontwerpen van de omslag.
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Last, but not least, I would like to thank the person who has probably
suffered the most from my writing this thesis. Dr. Kelley, thank you for
your never-ending support, and for making the last year and a half a non-
stop stream of adventures. I am looking forward to many more adventures
with you in the future.




