
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Chemical profiling of explosives

Brust, G.M.H.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Brust, G. M. H. (2014). Chemical profiling of explosives. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/chemical-profiling-of-explosives(4a4280f7-b284-4c09-b573-78f14d6bb556).html


 153

Dankwoord
Na vierenhalf jaar hard werken is het dan zover: mijn proefschrift is af! Ook al staat 

mijn naam op de voorkant van dit boekje, ik realiseer me dat ik nooit zo ver zou zijn 

gekomen zonder de hulp en steun van een groot aantal mensen. Op deze plek wil ik dan 

ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit proefschrift. 

Allereerst mijn beide promotoren, Peter en Arian, bedankt dat jullie me deze kans hebben 

gegeven. Peter, tijdens mijn master heb ik in jouw groep het CAFE-project mogen doen 

(nee, dit had niks met bier te maken) en maakte zo kennis met deze diverse maar onwijs 

leuke groep. Ik vond het dan ook te gek dat ik hier mijn promotieonderzoek kon gaan 

doen. Ook ben ik dankbaar dat je bent blijven hameren op de analytische diepgang in 

mijn proefschrift, naast de forensische aspecten. Arian, met jouw start als hoogleraar 

bij de UvA begonnen we ook met de wekelijkse forensische werkbesprekingen. Jouw 

enthousiasme werkte altijd erg inspirerend voor me. Ook kon ik altijd bij je terecht, 

zowel op de UvA als bij het NFI en ik was altijd erg blij met de snelheid waarmee je mijn 

manuscripten corrigeerde. Ik heb erg veel gehad aan je kritische kijk op mijn werk. Ik 

vind het een eer om als eerste bij prof. Van Asten te mogen promoveren. 

Speciale dank gaat uit naar Mattijs. Als teamleider van de E&E-groep was je erg 

betrokken bij mijn onderzoek. Ik kon altijd bij je binnen lopen en heb veel gehad aan je 

nuttige tips.

Daarnaast wil ik Antoine bedanken, mijn aanspreekpunt bij TNO. Ook al zagen we 

elkaar niet vaak, ik waardeer het zeer dat je altijd voor me klaar stond als ik vragen had. 

Ook wil ik alle TNO collega’s bedanken voor alle hulp die ik gekregen heb in de korte 

tijd die ik bij jullie ben geweest.

Grote dank gaat uit naar het NFI voor het financieel mogelijk maken van dit onderzoek 

vanuit het CBRN-programma. Ook heb ik een fijne tijd gehad bij het NFI en heb ik 
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met heel veel mensen samen mogen werken. Ten eerste gaat mijn dank uit naar de 

explo-groep. Ik heb jullie ervaren als een erg gezellige groep. Als ik jullie hulp nodig 

had stond er altijd iemand voor me klaar en dat waardeer ik. Mijn kamergenoten Jan 

en Evert, naast de ontelbare keren dat jullie koffie voor me hebben gehaald heb ik ook 

genoten van jullie goede verhalen en grappen. Jacinta, de lunchwandelingen waren 

altijd erg gezellig. Verder wil ik Chris bedanken voor zijn hulp met de LC–MS (en voor 

zijn kookkunsten). En ook Eric, Carla en Rikus, bedankt voor de leuke tijd.

Ook de collega’s van de microsporen afdeling ben ik dankbaar voor de samenwerking. 

Tijdens mijn promotietijd heb ik veel van jullie geleerd op het gebied van IRMS 

(Martin, Ines, Marianne) en ICP–MS (Wim). Daarnaast kwam ik ook regelmatig bij 

CIO over de vloer. Xiaoma, thanks for all the help with the LC–MS. René, als er ergens 

aan gesleuteld moest worden was ik bij jou altijd aan het goede adres. Eveneens wil ik 

Annabel bedanken voor de diverse LR berekeningen.

I would also like to thank the FEL people for the nice collaboration on the HMTD-

project.

Thanks also to my UvA colleagues. I know you were always happy to see me, especially 

because it meant that it was Friday. Ngoc A, it is always fun talking to you. Thanks for 

sharing the stress about finishing your PhD and good luck with doing so. Andjoe, de 

vele theepauzes waren een welkome afwisseling op het werk. Rudy, gelukkig was ik op 

vrijdag nooit als eerste op de UvA, maar was jij er al voor een kop koffie en een goed 

gesprek. Daniela, Aleksandra, Henrik, Martin, Maria, Jana, Anna, Katya, Michael, 

Andrei, Sandra, Michelle, Marta, Andrea, thanks for the fun moments and I wish you 

all the best for the future. Gabriel, thanks for your patience and finding time in your busy 

schedule to help me with the LR calculations. Met GC-gerelateerde vragen kon ik altijd 

aankloppen bij Hans-Gerd. Dank voor je altijd duidelijke en enthousiaste uitleg, en ook 

dat je me kennis hebt laten maken met je interessante smaak voor bier (banana beer). 

Ook wil ik Wim, Sjoerd, Petra en Peter V. niet vergeten te bedanken, en zeker Tom, als 

ik iets nodig had op de UvA was je altijd bereid om me te helpen. Also many thanks to 
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my students Sander and Tuoyu. Despite the fact that I was not too often present at the 

UvA to supervise you, you both did great work on the vacuum-outlet GC–MS project.

Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn familie. Corrie, Wim en Marieke, bedankt voor 

jullie steun de afgelopen jaren. Anton, bedankt dat je er altijd voor me bent. Lieve 

Renske, ik ben blij dat we zoveel mooie en leuke dingen meemaken. Bedankt voor alles. 

Lieve pa en ma, jullie hebben me altijd gesteund tijdens mijn studie (en daarnaast) en 

staan altijd voor me klaar. Ik realiseer me elke dag hoe blij ik mag zijn met wat ik heb.


