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Dankwoord

Er zijn velen wie ik dank verschuldigd ben voor het tot stand komen van dit
proefschrift. Allereerst uiteraard mijn promotor Huib Bakker, voor de vele
inspirerende discussies en invalshoeken die hij mij heeft gegeven. Ik heb grote
bewondering voor zijn uitgebreide kennis en wetenschappelijke intüıtie waarmee
hij mij op vele momenten te hulp is gekomen. Ook op persoonlijk vlak heb ik
hem altijd als zeer ondersteunend en meelevend ervaren. Niet in de laatste
plaats dank ik hem ook om het vertrouwen dat hij mij gaf bij aanvang van
mij promotie door mij een positie aan te bieden, ondanks dat mijn kennis van
experimentele technieken op dat moment tamelijk gelimiteerd was.

Verder wil ik een aantal mensen bedanken die mij in het bijzonder in het
lab hebben bijgestaan. Ellen Backus wil ik bedanken voor alle tijd die zij
opgeofferd heeft om mij te leren met femtoseconde laseropstellingen te werken.
Hinco Schoenmaker voor zijn technische ondersteuning, in het bijzonder bij het
maken en verfijnen van de water-flow-cell. Altijd als ik iets verzon, dan had
hij in twee seconde een snellere en meer luxe oplossing. Sjoerd Wouda voor de
software ondersteuning. Als er een probleem met Irismeet was dan werd het
binnen de kortste keren opgelost in het lab. En Henk Dekker, Ronald Buijs
en Idsart Attema wil ik bedanken voor de ondersteuning op het gebied van
electronica.

There are a number of people I have very much enjoyed working with in
close collaboration in different projects an would like to thank for that. Klaas-
Jan Tielrooij, for the collaboration on ion hydration; Ronald Ulbricht, for the
project on electron dynamics in diamonds; Stefan Scheidelaar, who successfully
finished an internship on tetraalkylammonium salts for his masters under my
supervision; Marcin Pastorczak, with whom I collaborated on formate salts
and GABA; Wagner Homsi Brandeburgo, who’s computer simulations provided
valuable insights on the hydration of TMU; Sander Woutersen, for the initiation
and input on the overtone project; and Johannes Hunger, for our joined work
on the hydration of phospholipid headgroups. Our email correspondence on the
data would provide for a whole book on the scientific discussions that lead to
the paper, in case it gets famous.

I always experienced the atmosphere at AMOLF and within the group as

203



i
i

“Thesis˙Main” — 2013/12/19 — 12:57 — page 204 — #204 i
i

i
i

i
i

204 Dankwoord

very pleasant. There was always room for respectful discussions and gezellige
moments at breaks or after work. For that I am very grateful to you all: Artem,
Carien, Christiaan, Christian, Christina, Hinco, Jan, Janneke, Jiri, Klaas-Jan,
Lianne, Liyuan, Lukasz, Marcin, Niklas, Nuria, Oleg, Roel, Rutger, Simona,
Stefan, Stefanie, Stephan, Yves, Wilbert en Wouter. Also the groups of Mischa
Bonn and Sander Woutersen contributed a lot to this atmosphere, during work
discussions and after work time. I would like to thank especially my room mates
Lukasz, Liyuan and Simona, who endured all my grumpy moods in our office,
but with whom I also had a lot of laughs. I have good memories of all the
whistling/humming/singing concerts with Lukasz.

Before I finish I would also like to thank Ethan Oelman very much for
allowing me to use his work ’A Night to Dance with Water’ for the front cover
of my thesis, and Jorrit van der Post for making the layout.

Ik sluit af met de mensen die het dichtst bij me staan: mijn vriendin Bonnie,
mijn ouders en mijn broer Jorrit, die mij in vele opzichten altijd tot steun zijn
geweest. Lieve Bonnie, vier en een half jaar lang ben je samen met mij door
alle fases van mijn promotie heen gegaan. Het heen en weer fietsen naar het lab
in de avond, de klaagzangen over mislukte experimenten en de zorg voor Tobin
terwijl ik mijn proefschrift aan het schrijven was: je hebt alles doorstaan en me
door vele dalen geholpen. En Tobin, als je dit leest als je later groot bent: zelfs
jij hebt me enorm geholpen. Je vroeg veel aandacht in de eerste maanden van
je leven, maar door jou vergat je vader om te stressen.


