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Dankwoorden n 

NeemNeem de koningin der wetenschappen, de wiskunde. Dit is wat de wiskunde 
onsons over het leven kan vertellen: als je één persoon uit het raam hebt geworpen 
enen je gooit er daarna nog eentje achteraan dan heb je twee personen uit het 
raamraam geworpen. 

Bertt Keizer (uit: Het refrein is Hein) 

Wetenschapp bedrijven laat zich vergelijken met het lopen van een marathon in een grote 
bakk met stroop. Hoewel, misschien is een vergelijking met een estafette meer op zijn plaats; 
nagenoegg elk onderzoek is immers gebaseerd op eerder verkregen kennis. Bovendien heb 
ikk dit werk niet in mijn eentje uitgevoerd, bovenstaand citaat illustreert immers dat 
wetenschapp mensenwerk is. Binnen en buiten de wetenschappelijke wereld heb ik steun 
gekregenn van een groot aantal personen, een dankwoord is dus op zijn plaats. Helaas gaat 
dee prozaïsche kwaliteit van dit dankwoord genadeloos verloren doordat ik er niet aan 
ontkomm afwisselend in zowel de tweede als derde persoon enkelvoud te schrijven. Bovendien 
zall  ik voornamelijk, maar niet consequent, in de voltooid verleden tijd schrijven. Niet 
omdatt alle betrokkenen zijn overleden, maar omdat met de voltooiing van dit proefschrift 
eenn periode in mijn leven is afgesloten - ook al hoop ik deze mensen ook in de toekomst 
tee ontmoeten. 

Mij nn promotor Jan Schouten bedank ik ten eerste voor zijn wetenschappelijke bijdra-
gen.. Onze discussies leidden bij mij tot fysische inzichten, die klein zijn in eenvoud maar 
groott in impact. De kwaliteit van onze artikelen nam met sprongen toe door je kritische 
blik.. Bovendien was je altijd beschikbaar om resultaten te bespreken. Ten tweede dank ik 
jee voor je praktische steun: een conferentie of aanschaf van materieel was altijd mogelijk. 
Hoee je dergelijke praktische dingen op een gewiekste en politiek-correcte manier regelde 
wass ook erg leerzaam. Ten derde viel er veel met je te kletsen, zoals tijdens de autoreis 
naarr de conferentie in Polen. Ik heb nog nooit zo lang achter elkaar in een auto gereden, 
enn ook nog nooit zo lang achter elkaar gediscussieerd. 

Co-promotorr Jan Michels voorzag me in een aantal slimme trucs op simulatiegebied. 
Vaakk kwamen jouw inzichtelijke opmerkingen volkomen onverwacht, en dat gold ook voor 
jee humor. Zo tuurden we op een dag in het binnenwerk van een printer tot het A4'tje 
eindelijkk zou verschijnen. Er gebeurde niets. En opeens zei je: 'Poes, poes, poes, kom 
dan'.. Altij d was ik verbaasd over de benijdenswaardige snelheid waarmee je een bepaald 
ideee in een programma implementeerde, terwijl dat bij mij veel langer duurde. 
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Ookk aan Eline Kooi heb ik veel te danken. Als zij me niet had gebeld om te zeggen 
datt er een open positie was binnen de groep, was ik waarschijnlijk nooit gepromoveerd. 
Watt ik in jou als wetenschapper altijd heb bewonderd, en waar ik stiekem jaloers op 
was,, is je uiterst pragmatische instelling waarmee je het vaak bij het juiste eind had. Dat 
leiddee onder andere tot je promotie, twee jaar geleden. Ik vond het jammer dat daarmee 
eenn einde kwam aan onze gezamenlijke lunches en wandelingetjes naar de bakker—en de 
bijbehorendee persoonlijke gesprekken. 

Dee andere 'experimentele OIO' was Heidi Lotz. Onze (lunch)gesprekken waren altijd 
zeerr politiek correct en intellectueel verantwoord. Zo vond ik het leuk om 'de maandag 
erna'' de Zomergasten avonden te bespreken. Of soms Noorderlicht. Naar aanleiding van 
Heidi'ss nanopore resultaten begon student Miran Djorjevic met de uitvoering van een 
aantall  simulaties. Het laatste onderzoek in dit proefschrift is een voortzetting van de 
veelbelovendee resultaten die hij in zijn scriptie beschreef. De altijd hyperenthousiaste 
Floriss Smit was ook een simulatie-student binnen de groep. Het was erg prettig om in 
hett eerste jaar met voorganger en directe collega Arnaud Mulder te kunnen praten over 
dee onderwerpen binnen het veld. Ook de altijd accurate Willem Koster was er nog in 
mijnn beginperiode. De werkbesprekingen en andere gesprekken met Klaas Prins, Allan 
Hollanderr en Mark de Langen verbreedden mijn wetenschappelijke horizon. 

II  wish to thank Dennis Klug and John Tse for the opportunity to visit cold, cold 
Ottawaa in the first two months of 2000. Your supervision and support was helpful, and 
thee discussions were very instructive. Thanks to your assistence we were able to make a 
swiftt start with the clathrate calculations, and increase their quality. I also like to thank 
Hidenosukee I ton for useful discussions and for being a pleasant roommate. Thanks to Dick 
andd Carmelia Holt for their hospitality. 

Bijj  simulatiewerk zoals dit is het onvermijdelijk dat er veel contacten zijn met de 
mensenn van systeembeheer. In mijn beginperiode verliep de ondersteuning vooral via Paul 
Langemeijer.. Jaap Berkhout. Henk Pot en Thijs Post. Thijs beheerde met liefde de oude 
IBMM workstations, zijn vertrek naar IBM was dan ook geen verrassing. Er werd in die tij d 
veell  gemopperd over het systeembeheer, al was het maar omdat mopperen nu eenmaal een 
vann de favoriete werkzaamheden binnen koffietijd is- iets waaraan ook ik me met plezier 
schuldigg heb gemaakt. Zoals altijd leiden veranderingen tot protest. En dus nam de lust 
tott mopperen toe met de komst van een nieuw beleid en een nieuw hoofd systeembeheer, 
Gertt Poletiek. Maar het enthousiasme en de ongelooflijke inzet waarmee Derk Bouhuijs en 
ookk Mare Brugman dit nieuwe beleid hebben uitgevoerd deed de publieke opinie omslaan. 
Al ss een digitale turbo-injectie raasden zij door het gebouw, en hun namen gonsden er 
achteraan.. Buitengewoon sympathiek was de beslissing om op ons verzoek de snelle Digital 
Alphaa workstations te installeren— ondanks het 'Sun-beleid'. Cees Bol was degene die de 
installatiee van de Alpha's uitvoerde en die het meeste onderhoud deed. Wat ons betreft 
wass het je moeite zeker waard. 

Eenn deel van de berekeningen zijn echter uitgevoerd op de IBM SP2 supercomputer 
enn het Beowulf cluster van tie Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA). 
Dee communicatie en een groot deel van de praktische ondersteuning verliepen via Willem 
Vermin.. Flip de Leeuw dank ik voor het gebruiken van zijn PC met de toen nog supersnelle 
Pentiumm II 300 MHz processor. 
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Dee begeleiding van studenten bij het computerpracticum Fysische Informatica II deed 
ikk met plezier, en ook de samenwerking met toenmalig docent Eric Hennes verliep erg 
prettig.. Eric had voor de studenten een breed scala aan eind-projecten op het gebied 
vann numerieke natuurkunde ontworpen en verzameld, waarover hij met enthousiasme kon 
praten. . 

Gelukkigg werd mijn langzame en gebrekkige administratie gecompenseerd door het 
snellee en accurate secretariaat van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM),, en dan heb ik het met name over de (reis)declaraties die via Ria Slob-van der 
Wall  en Annette Middelwaart liepen. De Universiteit van Amsterdam kan nog veel leren 
vann de waardering die de Stichting FOM voor zijn promovendi heeft. De roddel dat je 
alss natuurkunde-promovendus het beste af bent bij de FOM zal dan ook nog wel een 
tijdj ee blijven bestaan. Mariet Bos verzorgde vanuit de UvA op doortastende wijze het 
contactt met de FOM. Verder hielpen Ineke Baaij en Roos Visser van het secretariaat met 
administratievee kwesties. 

Mett collega Bas Wolschrijn kreeg ik in de loop der tij d een steeds vriendschappelijker 
band.. Herhaaldelijk hoogtepunt tijdens de lunch waren de dialogen waarin we steeds meer 
sceness uit het fantastische 'The Big Lebowski' op somden. Wel jammer dat je niet meer 
wildee tafeltennissen toen ik steeds beter werd. Omdat Bas atoomfysicus is, bracht ik de 
lunchh ook steeds vaker door met de andere mensen in zijn groep: Nandini Bhattacharya, 
Rikk Jansen, Ronald Cornelussen, Cor Snoek, Robert Spreeuw en Ben van Linden van den 
Heuvel. . 

Michell  Zwanenburg kwam af en toe met driftige voetstappen richting mijn kamer 
lopen,, om vervolgens jongleer lessen te krijgen. Het resultaat was zo mager dat ik op 
eenn dag besloot de jongleer ballen te verstoppen. Wel was het gezellig kletsen. Michels 
kamergenoott Jeroen Bongaerts keuvelde gezellig mee. Tom Hijmans, nooit te beroerd 
voorr een ironisch grapje, heb ik beter leren kennen tijdens het 'International Symposium 
onn Thermophysical Properties' in Boulder. Ook met Gijs van Soest, Hessel Castricum en 
Joostt Overtoom maakte ik af en toe een praatje. 

Ookk was het erg leuk om kennis te maken met een groot aantal collega's uit binnen 
enn buitenland, zoals tijdens conferenties. Meer contact had ik met de andere deelnemers 
gedurendee de zomerscholen, zoals met Gregor Skacej na 'Advances in the Simulations of 
Liquidd Crystals'. Vlak voor de 'Workshop on the calculation of material properties using 
totall  energy and force methods and ab initi o molecular dynamics' ontmoette ik Marc 
Koperr omdat hij mij betrapte op mijn krakkemikkige Engels toen ik naar de bus vroeg. 
Pardoess sprak hij mij in het Nederlands aan. Het is voor mij een bijzondere ervaring 
datt uit een toevallige, wetenschappelijke ontmoeting zo snel een diepe vriendschap kan 
ontstaan.. Ondanks de enorme vlucht die je wetenschappelijke carrière maakt, houd je 
gelukkigg interesse voor de vele andere zaken die het leven biedt. 

Doorr Chiel Postma besefte ik me dat er buiten de academische wereld mensen rond-
lopenn die intelligenter zijn dan menig doctor. In veel discussies bleek maar weer dat ji j 
ergenss toch weer consistenter (of misschien moet ik zeggen: conservatiever) over na had 
gedachtt dan ik. Bovendien heb je mij en mijn onderzoek geholpen met je grondige pro-
grammeerkennis.. Onze vriendschap is niet de eenvoudigste, maar wel een van de meest 
betekendee die ik heb gekend. 
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Joriss van den Berge heeft in zijn hoedanigheid van text editor het manuscript voor 
ditt boekje doorgenomen, en hij heeft me geholpen aan specifieke ICT kennis die ik af 
enn toe nodig had. Als hij me niet had bijgestaan bij tal van doe-het-zelf projecten, was 
ikk nooit gepromoveerd. Onze vriendschap heeft gelukkig ook ontspannende en gezellige 
momentenn opgeleverd. Lennaert van Veen en ik hebben veelvuldig onze respectievelijke 
hartenn gelucht over de opgedane promotiefrustraties. Daarnaast vielen er nog heel veel 
anderee netelige levenskwesties te bespreken. Verademend. 

Tweee vriendinnen die zich door hun lekenschap niet lieten ontmoedigen en altijd een 
buitengewoonn grote interesse in de inhoud van mijn werk hebben getoond zijn Jolande 
Merlij nn en mr. Marion de Graaf. Aan Joost Wiesman durfde ik niet zoveel te vertellen, 
omdatt hij in zijn onbevangen lekenblik de neiging heeft om een onderzoek en passant te 
ontmaskerenn als een broddelwerkje. 

Verderr zijn er nog een aantal niet nader te noemen vrienden en naasten die in eerste 
instantiee weinig met dit proefschrift te maken hebben, maar die in de afgelopen periode 
belangrijkk waren. In dat kader wil ik Ramo de Boer noemen. Ik ben hem dankbaar voor 
onzee gesprekken, ze betekenden en betekenen veel. Mij n schoonmoeder Emma Calkhoven 
dankk ik voor het regelmatig in- en bijspringen op diverse fronten. 

Mij nn vader en moeder, en mijn broers en zussen Peter, Rineke, Christa, Jan en Frank 
will  ik danken voor de onbezorgde jeugd die ik heb gehad. Ondanks het MAV O advies 
vann de stellige 'hoofdmeester' van de 'lagere school', besliste mijn moeder om me naar 
dee HAVO te sturen. Dat heeft een niet onbeduidende invloed gehad op de aanvang en 
voltooiingg van dit proefschrift. 

Tenslottee wil ik mijn vriendin Marie-José Calkhoven bedanken. Ook ji j weet een beetje 
hoee het is om een promotieonderzoek te doen. Jij ondersteunde me als ik, na een dag lopen 
doorr de stroop, uitgeput thuis kwam. Of je deelde mijn enthousiasme over veelbelovende 
resultaten—ookk al snapte je er niets van. Ik heb genoten van jou, en van de dingen die we 
samenn hebben gedaan. Elke dag opnieuw was ik gefascineerd door de intensiteit waarmee 
jee in het leven staat. Bovendien heeft onze relatie een ontzaglijk grote invloed op mijn 
levenn en persoonlijkheid gehad. Dankjewel. 






