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Chapter 11

Dankwoord

Het is af, eindelijk! Nooit meer “hoe is het met je boekje”, “wanneer ga je
promoveren” en “moet je niet aan je boekje werken?” In een eerste versie van
dit dankwoord schreef ik “Ik ben nog geen vader en ook nog niet getrouwd,
dus ik zou het afkrijgen van dit werk willen verheffen tot mooiste moment van
mijn leven.”. Alle drie deze observaties zijn achterhaald door de feiten, maar
het voltooien van dit werk is zeker een mooi moment. Maar laat me beginnen
bij het begin. Allereerst dank voor Piet Iedema voor het mogelijk maken van
mijn promotietraject en de begeleiding aan het begin. Ook natuurlijk dank
aan mijn promotor Peter Bolhuis die het mij mogelijk maakte dit proces to
voltooien. Also Christopher, many thanks to you. You taught me how to do
science, write science and think science. Verder nog dank aan alle andere
staf die me veel geleerd hebben over wetenschap, Evert-jan, Gooitzen, Gadi
en iedereen die ik vergeten ben.

Ik denk te kunnen stellen dat de echte toegevoegde waarde van dit pro-
motietraject het leren kennen van alle collega AiOs was. Het zijn er vrij veel,
maar in alfabetische volgorde allereerst Abdon. Bedankt voor de al ruim 11
jaar dat we collega’s zijn, denk je aan bier, denk je aan Abdon. Arjen, bedankt
voor alle leuke muziek waar je me mee kennis hebt laten maken. Bas, je bent
met stip op 1 de meest fanatieke levensgenieter die ik ken. David, volgens mij
heb jij het doorbikkelen op de kaart gezet, bedankt voor het helpen afronden
van dit werk! Dirk, bedankt voor het zetten van alle koffie. Edith, bedankt
dat je ook in Diemen woonde. Elske, bedankt voor het herpopulariseren van
de 70ies. Francesco, thanks for teaching me more about Italy. Jantien, be-
dankt voor alle gezelligheid op B6.23 en je toevoeging van geluidseffecten aan
alle conversaties. Jarek, thanks for teaching me more about Poland. Jasper,
bedankt voor het niet publiceren van niet nader te noemen barfotos. Jan-
Willem, bedankt voor het introduceren van “denk”. Jocelyne, bedankt voor
alle vriendelijke gesprekken bij de koffie. Jochem, bedankt voor het eindeloze
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11. DANKWOORD

scherphouden van iedereen. Marieke, bedankt voor de gezelligheid. Nicole,
bedankt voor het wakker houden van iedereen. Nils, thanks for teaching me
more about Germany. Menno, bedankt voor alle hulp. Ranieri, bedankt voor
alle leuke tech-demos die je hebt laten zien. Rini, bedankt voor de wondere
wereld van micellen. Sven, thanks for learning me more about Germany. Tim,
bedanktjes! Vincent, bedankt voor het populariseren van De Gennes.

Naast de inhoudelijke steun bij het voltooien van dit werk is er ook morele
support nodig. Hiervoor wil ik al mijn vrienden bedanken die me regelmatig
uitgedaagd hebben om uit te leggen wat ik in godsnaam nou eigenlijk deed.
Wederom in alfabetische volgorde. Bruce, bedankt dat je ook een science-
fanboy bent. Karel, bedankt voor al je artistieke inbreng. Marc, bedankt voor
het populariseren van megalomanie als een sociaal geaccepteerd verschi-
jnsel. Paul, bedankt voor al je beestjeskennis en het proeflezen van dit werk.
Rick, bedankt voor alle interessse en het regelmatige gamen. Rutger, bedankt
voor alle keren gamen. Steven, bedankt voor meer dan op deze pagina past.
Werner, bedankt voor alle vette bokken.

Mijn familie wil ik natuurlijk ook bedanken. Pa, ma, Jan-Willem, hoewel ik
nooit helemaal heb uit kunnen leggen wat ik nou deed aan de UvA zijn jullie
altijd heel aanmoedigend geweest. Bedankt voor alle steun.

Zoals in elk dankwoord eindig je met de belangrijkste mensen. Toen ik 11
jaar terug aan mijn onderzoek begon had ik niet durven dromen dat ik hier
twee mensen mag bedanken. Marlies, bedankt voor al je begrip, liefde en aan-
dacht. Bedankt voor het, na lange dagen en korte nachten, zonder mopperen
’s avonds alleen op de bank zitten terwijl ik aan m’n boekje schreef. Zonder
jou had ik dit nooit afgemaakt :-*. Iris, het is moeilijk om te te beschrijven hoe
blij ik word van het zien van jouw lach. Terwijl ik dit schrijf zit je naast me
en sabbelt op een knuffel. Ik hoop dat je dit ooit leest en zal begrijpen hoe
inspirerend je bent.
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