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Nawoord

Hoewel enkel mijn eigen naam op de voorkant vermeld staat, is dit proefschrift natuurlijk
het resultaat van inspanningen van een grote groep mensen. Hierbij dank ik iedereen die
een bijdrage heeft geleverd. Het zou echter onterecht zijn om een aantal mensen niet bij
naam te noemen.

In de eerste plaats gaat mijn speciale dank uit naar Jaap Boon en Ron Heeren. Niet
alleen hun wetenschappelijke bijdrage, maar ook hun betrokkenheid bij voor- en tegen-
spoed, die niet direct met de promotie te maken had, hebben gezorgd voor een goede
stimulans en enthousiasme voor het onderzoek.

Tina Weeding, Piet Kistemaker en Chris de Koster ben ik erg dankbaar voor hun
aanvullende hulp en suggesties op wetenschappelijk gebied.

De dagelijkse werkzaamheden werden enorm verlicht door de hulp in het chemisch
lab van Marc Duursma, de technische ondersteuning van Michel de Wilde en de hulpver-
lening van Gert Eijkel bij computerproblemen. Door dit te koppelen aan gezelligheid en
emotionele steun, zijn zij meer dan dierbare collega’s geworden. Dit laatste is in het bij-
zonder van toepassing op Frans Giskes. Hoewel het niet tot zijn taken behoorde, is hij
vaak bijgesprongen in talloze “haastklusjes” en is hij een bijzondere vriend geworden.

De ontwikkeling van nieuwe apparatuur heeft veel werk met zich meegebracht voor
de ondersteunende groepen. Zo werden tekeningen gemaakt door Herman Ficke en Joop
van Dorsselaer, welke vervolgens door Jan v.d. Linden, Henk Neerings, Hildebrand Voort,
Wim Brouwer, Wim Barsinghorn, Menno Borsboom en Dirk Exalto werden vertaald in
roestvrij staal. Electronica en software werden ontwikkeld en onderhouden door Hans
Alberda, Hans ter Horst, Idsart Attema, Henk Dekker, Cees van Doornik, Anton Vijftig-
schild, Jan van Elst, Ben Okhuysen, Ronald Grosmann, Guus Ruwiel, Sjoerd Wouda en
Els Homan.

Mijn periode op AMOLF was zeker niet zo aangenaam geweest zonder de prettige
samenwerking en de goede werksfeer tussen de mensen met wie ik een kamer heb mo-
gen delen (Jaap Beijersbergen, Erik v.d. Hage, Pete O’Connor, Vincent Klap en Marcel
Janson) en alle andere mensen in de groep macromoleculen (in “past and present”: Oscar
v.d. Brink, Jos Pureveen, Jerre v.d. Horst, Gisela v.d. Doelen, Peter Arisz, Klaas-Jan
v.d. Berg, Sander Koster, Jorrit v.d. Berg, Nicolas Wyplosz, Jaap v.d. Weerd, Geor-
giana Languri, Oscar van Hoof, Linda Hartgring, Ad de Snaijer, Ilja Stavenuiter, Hugo
Vijftigschild, Liz Minor, Annebeth Kerkhof, Sophie Peulv´e, Janine de Maaijer, Leo Spet-
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ter, Marco & Ivana Bobeldijk, Muriel Geldof, Marieke van Veen, David Rainford en
Jan Commandeur). Andere mensen in het lab die hebben bijgedragen aan een plezierige
tijd op AMOLF zijn Wim Koppers, Bart Berenbak, Steven de Vries, Iliya Cerjak, Ul-
rich Emmerichs, Sander Woutersen, Bernd Riedm¨uller, Iwan Snel, Andr´e Dijkslag, Rene
Maatman, Rutger Vrijen, Marcel Lankhuizen, No¨elle Rutte, Erik Kossen, Willem-Jan
Huisman, Malcolm Kadodwala en David Butler.

Tenslotte ben ik erg veel dank verschuldigd aan mijn familie mijn vrienden buiten
AMOLF. Helaas brengt promoveren tijden met zich mee waarin een leven naast het onder-
zoek niet lijkt te bestaan. Met name mijn ouders, zus Corinne, zwager Wouter, huisgenoot
Armand en natuurlijk Josine hebben in zulke tijden voor de steun en afleiding gezorgd,
die nodig is om het vol te houden.

Amsterdam, mei 1999


