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Nawoord Nawoord 

Nawoord d 
Dee laatste bladzijde van dit proefschrift wil ik gebruiken voor enkele woorden van 

welgemeendee dank. In de afgelopen periode heb ik veel steun en hulp ontvangen. Daarom gaat mijn 
dankk uit naar iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. . 

Allereerstt wil ik mijn promotor prof. dr. Henk Schenk hartelijk bedanken. Hij heeft voor mij 
voorr een fascinerend project gezorgd met ongekende mogelijkheden. Zijn constante enthousiasme 
enn interesse voor dit onderzoek openbaarden zich vooral tijdens onze wetenschappelijke uitstapjes 
naarr het ESRF in Grenoble. Van zijn kennis, ervaring en manier van wetenschap bedrijven heb ik 
ergg veel geleerd. Verder was hij altijd aanwezig voor overleg en advies, tenminste, in de e-mail dan. 
Kortom,, Henk bedankt dat ik bij jouw promovendus mocht zijn! 

Dankzijj  de aanwezigheid van dr. Kees van Malssen heeft mijn promotieonderzoek een 
'vliegende'' start gemaakt. Onze vele (vaak stevige) wetenschappelijke discussies leverden altijd 
meerr vragen dan antwoorden op, maar ook veel ideeën voor het experimenteel valideren van onze 
opgezettee theorieën. Hartelijk dank hiervoor! Omdat een promotieonderzoek maar vier jaar mag 
durenn konden slechts enkele antwoorden in dit proefschrift beschreven worden en blijven er dus 
veell  vragen over. 

Dr.. René Peschar bedank ik voor zijn vakkundig en terdege corrigeren en stroomlijnen van de 
wetenschappelijkee artikelen en hoofdstukken van dit proefschrift. 

Dee leden van de gebruikerscommissie, te weten Ernst Asveld (Barry Callebaut Nederland 
B.V.),, RAG de Graafif (RUL), Hans Kattenberg (ADM Cocoa B.V.), Suzanne Leijendekkers 
(Koninklijkee De Ruiter), Tanja Kuikens en Ivo Ridder (NWO/CW), Wijnand Verschoor (Nestlé 
Nederlandd B.V.), Han Zijderveld (Gerkens Cacao B.V.), bedank ik voor hun interesse en 
stimulerendee gesprekken tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen. Ook bedank ik hen voor de 
financiëlefinanciële en experimentele ondersteuning. 

Unileverr Research Laboratorium (Vlaardingen) bedank ik voor het doneren van hun complete 
bibliotheekk met zuivere triglyceriden. 

Ikk bedank de "jongens" uit Nijmegen, Frank Hollander, Jacco van de Streek en prof. dr. Elias 
Vlieg,, voor de samenwerking op het gebied van de zuivere triglyceriden, het groeien van 
éénkristallenn en de vele inhoudelijke discussies. 

Dee Amsterdamse werkgroep Kristallografie bedank ik voor de motiverende werksfeer op het 
lab.. Kees Goubitz bedank ik voor het op peil brengen van de nodige kristallografische kennis en 
tevenss voor het bijbrengen van wat cultuur. Alhoewel... niet iedereen is even blij met dat 
'kattengejank'.. Zonder René Driessen had dit proefschrift heel wat minder bladzijden geteld. Door 
hett maken van (aanpassingen in) softwareprogramma's werden voor mij de nodige tools (en 
plaatjes)) gegenereerd die het onderzoek danig versnelden. Bedankt! 

Tenslotte,, maar zeker niet in de laatste plaats, bedank ik mijn lieve meiden, Jolanda, Margot 
enn Anniek, voor het begrip dat ze voor me konden opbrengen toen ik niet op hun verjaardagen 
aanwezigg kon zijn, omdat ik weer eens in Grenoble was. En Jolanda, ook al zeg je van dit 
proefschriftt niets te begrijpen, je was en bent 'mijn' grote steun. 
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