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Tott slot 

Eenn groot aantal mensen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Dit is 

dee plaats om hen die mij gesteund hebben, direct of indirect, wetenschappelijk of sociaal, te 

bedankenn en terug te blikken op de tijd die ik met hen heb doorgebracht. 

Allereerstt wil ik mijn promotor Jan Schouten bedanken, die een promotiebaan voor mij 

heeftt weten te bemachtigen bij het FOM. Alhoewel, nu ik je beter ken weet ik dat dit een 

peulenschill  voor jou geweest moet zijn omdat jij , waar anderen af zouden haken, er juist 

eenn sport van maakt om met slimme doordachte zetten dingen te realiseren die onmogelijk 

lijken.. Ik herinner me het geploeter bij mijn eerste eigen experiment aan argon clathraten 

nogg goed. Al bij het vullen van de DAC liep ik vast want hoe krijg je in vredesnaam een 

argonn bel in een cel van grofweg een duizendste kubieke millimeter die gevuld is met 

water?? Jouw licht verwijtende opmerking: "Als er problemen zijn kun je ook gewoon naar 

mee toekomen..." begreep ik niet goed. Met zoiets val je een promotor toch niet lastig? Het 

heeftt een hele tijd geduurd voordat ik doorhad dat ji j je taak als begeleider zeer serieus 

neemtt en dat je niet alleen van de vorderingen maar ook van de problemen op de hoogte 

gehoudenn wilt worden. Ik heb veel van je geleerd. Jouw gave om je in te leven in moleculen 

iss werkelijk verbazingwekkend. Vibraties, rotaties, aangeslagen toestanden, ji j vóélt de 

frustratiess van een opgesloten molecuul. Met plezier denk ik terug aan het puzzel werk bij 

hett bepalen van de fasediagrammen en ook (alhoewel ik daar toen soms wel anders 

tegenaann keek) aan de speurtocht die we ondernamen tijdens het nanopore project. Wat 

betreftt jouw voorkeur voor het sporadische gebruiken van komma's heb je me niet kunnen 

overtuigen.. Ik zal er in dit slotwoord dan ook onbekommerd gebruik van maken. Door de 

grotee mate van vrijheid die ik kreeg bij de keuze van de onderwerpen heb ik mijn 

promotietijdd als zeer plezierig ervaren. Erg prettig was het ook dat onmisbare conferenties 

veelall  in exotische gebieden (Rusland, China, Colorado) gehouden werden. 

Alss laatste OIO van de "hoge druk" groep ben ik blij dat de Raman opstelling nu in goede 

handenn is bij Willem Vos (hij wist het antwoord op het argonbel raadsel). Ook voor de 

super-DACC is een tweede leven begonnen. 
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TotTot slot 

Elinee Kooi, mijn directe collega en kamergenoot in mijn beginperiode heeft mij de fijne 

kneepjess van de hoge-druk technieken bijgebracht. Ik begreep best wel dat ik je af en toe op 

dee zenuwen werkte met mijn vragen over van alles en nog wat, maar het was zo lekker 

praktisch,, je was bijna altijd in de buurt. Ook de eerste stapjes wandklimmen heb ik met jou 

gedaan.. Ik herinner me nog levendig hoe je van de ene op de andere dag zo in the wolken 

wass van Mare dat ik je bezorgd vroeg of je er nog wel met je hoofd bij was tijdens het 

uitlijnenn van de laserbundel. Het ging goed. 

Erik-Paul,, de andere OIO in de groep, deed simulaties aan de onderwerpen waar wij aan 

experimenteerden.. Bij onze eerste ontmoeting hoopte ik, groentje, beelden van bewegende 

stikstoff  moleculen in een rooster te kunnen bewonderen. Jij moest er smakelijk om lachen. 

Plaatjes?? Nee joh, ik kan je alleen een saai computerprogramma laten zien. Ondertussen 

weett ik beter. Virtual reality is voorbehouden aan de elite. Wij moeten het doen met 

snapshotss maar die zijn ook prachtig. Dit boekje getuigt ervan. 

Voorall  in de laatste fase van mijn onderzoek, het uitvoeren van de berekeningen aan 

stikstof-kryptonn mengsels heb ik veel samengewerkt met Jan Michels. Ook van jou heb ik 

veell  geleerd. Je was altijd bereidwillig om ideeën om te zetten in bruikbare computertaal. 

Dee snelheid waarmee je dat doet is verbazingwekkend. Voor het berekenen van lijnvormen 

aann de hand van de relaxatiefunctie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het programma 

vann Floris Smit. 

Elenaa Obraztsova voerde mij in de wereld van de nanotubes. Ik heb enige tijd met haar 

samengewerktsamengewerkt in ons eigen instituut en in het General Physics Institute in Moskou, wat 

resulteerdee in een publicatie. /J,oporaa JleHa, a BaM oieHb ÖJiaro/tapeH 3a TO MTO BU MeHfl 

HayHHjiHH MHoroMy 06 noiucaTicax. ft Hacna>K,aajiCH Bauiefi npenaHHOCTbio K paöoTe 

KOTOpyioo BH noKa3ajiH H TO KaK Bauin mom coTpy/tHHnaioT B HHcraTyTe - 3T0My MO>KHO 

npocTOO no3aBH^OBaTb. Ejiaronapio Bac 3a Bame rocTenpeHMCTBo. 

Enn dan waren er de parabool vluchten. Mijn deelname aan het u-gravitatie experiment 

(invloedd van viscositeit en oppervlaktespanning op de dynamica van bellengroei) in 

samenwerkingg met de universiteiten van Thessaly en Thessaloniki, vloeide voort uit mijn 

stagetijdd bij Teun Michels en staat los van mijn werk als promovendus. U zult er in dit 

boekjee dan ook geen uiteenzetting van vinden. De campagne was het lang beloofde, maar 

steedss uitgestelde hoogtepunt waar we naartoe leefden, Teun, Thodoris Karapantsios, 

Robertt de Bruijn, Maarten Sneep en ik. Het waren ongelooflijk spannende tijden en ik heb 

err veel nieuwe ervaringen opgedaan: de pilotenkeuringen, mijn eerste rit als bestuurder 

(zonderr rijbewijs), de koortsachtige voorbereidingen ter plaatse in Bordeaux, het 

experimenterenn op 10 km hoogte terwijl je gewicht periodiek schommelt tussen 0 en 100 

kg,, de debriefings, onze verboden capriolen tijdens de allerlaatste duik en het pak slaag met 

dee opblaasbare knots dat er op volgde and oh yes, how Greek men relate to female 
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physicists.. It was a real pleasure to work with you Thodoris, despite the quarrels we had, 

noww and then. If another campaign is needed, count me in. 

Zonderr techniek geen experiment. Bedankt Jan Dekker, Bert Zwart, Fred van Anrooij, 

Johann van de Ridder, René Rik en vooral Johan Soede. Waar zouden we zijn zonder jou? Je 

stondd werkelijk altijd klaar om mankementen aan de DACs te verhelpen, plaatjes te vonken 

off  gewoon even bij te kletsen. Een betere ondersteuning had ik niet kunnen wensen. Eline's 

waarschuwingg aan mij: "Al s het een keer niet op de micrometer nauwkeurig hoeft moetje 

hett er bij Johan wel bijzeggen!" is tekenend voor jouw vakwerk. 

Ookk de elektronische ondersteuning en de computersupport mogen niet vergeten worden. 

Dankk aan Piet Sannes en Alof Wassink die de thermostaat verzorgden, aan Derk Bouhuijs 

enn Mare Brugman die nooit klaagden als ik weer eens zonder afspraak binnenliep. 

Voorr de broodnodige afleiding tijdens de lunchpauzes andere activiteiten dank ik Robert 

Spreeuw,, Ronald Cornelussen, Bas Wolschrijn, Nandini Bhattacharya (I got to know you 

betterr at the Fema|eOverMen symposium), Dennis de Lang, David dei Cont, Hessel Castricum, 

Erikk Hennes, Jan Dekker, Jan Oldenziel, Mirjam van Rossum en Piet Boon (feest orkest), 

Mischaa Sallé, Joost Peters, Alexander Osadchy, David dei Cont, Siyamak Forouzanfar, 

Joostt Peters, Michel Zwanenburg (sollicitatie training), Gijs van Soest (Nijenrodeschuitje), 

Pavell  Bouchev, Yuri Janssen, Tom Hijmans, Klaas Prins, Willem Vos, Eline Kooi en Erik-

Paull  (net iets te laat kwam ik er achter datje mijn anarchistische trekjes niet hebt herkend), 

familiee en vrienden (alhoewel ze geen inhoudelijke bijdrage geleverd hebben aan dit 

boekje)) dank ik voor hun support en meeleven. Tycho en Dj una voor hun liefde en geduld 

enn omdat ze zonder al te veel te morren een stukje moeder afstonden aan de fysica. 

Restt er nog één persoon. Zijn onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, steun en medeleven 
zijnn onontbeerlijk geweest. Met een enkele blik wist ji j vaak sneller dan ik het kon vertellen: 
"zwaree dag gehad?" Lieve Peter, ik kan bijna niet wachten om verder te gaan. Er valt nog 
zoveell  te ontdekken. 
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