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LL <J ANKWOORD 

Naa het wetenschappelijke deel is het nu tijd voor het meest gelezen deel van elk proefschrift: het 

dankwoord.. Mij n promotietijd is een ontzettend leuke tijd geweest, en een hoop mensen 

hebbenn daar op verschillende manieren aan bijgedragen. Deze mensen zou ik op deze plaats dan 

ookk ontzettend willen bedanken. 

Allereerstt mijn promotor Kees Elsevier. Kees, bedankt voor jouw bijdrage in dit stukje werk. 

Steedss weer wist je bij mij nieuwe motivatie op te roepen om nieuwe experimenten op te starten 

enn nieuwe dingen te proberen. Na elke bijeenkomst stapte ik weer gemotiveerd het lab binnen. 

Ikk wil je danken voor het in mij gestelde vertrouwen, en de vrijheid de je me gaf om de zaken 

aann te pakken. Zeker in de laatste fase, het schrijven, is jouw opbouwende kritiek van grote 

waardee geweest en is het boekje geworden wat het nu is. 

Hoewell  ik Herman Teunissisen slechts een korte maand heb meegemaakt wil ik hem bedanken 

voorr al het voorbereidende werk wat hij gedaan heeft. Delen van dit werk zijn terug te vinden 

inn de hoofdstukken 2 en 3 die uiteindelijk de basis hebben gevormd voor de rest van het 

proefschrift. . 

Ikk wil tevens de leden van mijn I.O.P.-commissie bedanken {Hans de Vries, Wicher Koetsier, 

Mikee Doyle, Ton van der Weerdt). In het allereerste begin zag ik best tegen een vergadering op, 

maarr de informele sfeer maakten de bijeenkomsten altijd leuk. Tijdens de bijeenkomsten zijn 

eenn hoop leuke ideeën ontstaan, sommige daarvan zijn in de voorgaande pagina's terug te 

vinden,, andere zijn helaas gesneuveld. 

Veell  van het in dit boekje beschreven werk is uitgevoerd met een autoclaaf welke binnen het 

instituutt door Gerard Schoemaker, Ronald Nieuwendam en Tjerk van Goudoever ontwikkeld 

is.. Vooral Tjerk heeft heel wat werk verzet om alle kinderziektes de wereld uit te helpen; ik heb 

gelooff  ik dagelijks aan jouw werkbank gestaan met een nieuwe vastloper. 



Martinn Lutz, bedankt voor het werk dat je verricht hebt aan de kristalstructuren. Ik ben vaak 

genoegg langs geweest met kristallen die toch geen kristallen bleken te zijn, toch zijn er twee heel 

leukee structuren gemeten. 

Hann Peeters voor de uitvoering van de massaspectra. Deze spectra hebben uiteindelijk op het 

laatstee moment nog nieuwe inzichten gegeven. 

Jann Meine Ernsting, hartelijk bedankt voor jouw hulp bij het opzetten van verschillende 

hoge-drukk N M R experimenten (helaas zijn deze niet in het proefschrift gekomen) en jouw hulp 

bijj  het deuterium experiment. 

Vierr jaar onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, en dan nu het einde. Ik had het niet 

kunnenn doen zonder mijn collegae. Als de chemie niet werkt, dan zijn er altijd nog je collegae 

omm je weer op te beuren. Er zijn in de afgelopen jaren heel wat leuke momenten geweest die we 

mett elkaar hebben meegemaakt: de vrijdagavonden in de Roetertoeter, bezoek aan verschillende 

congressen,, wintersportvakantie en tal van andere activiteiten buiten het lab. De sfeer in de 

groepp was altijd uitstekend. Geheel in willekeurige volgorde wil ik een aantal mensen noemen. 

Zoo was er Boke; altijd aanwezig met z'n (eigen)wijsheden. We hebben nog eens een keer de 

toeristt gespeeld in Lissabon. Zoals het een echte toerist betaamd: op het heetst van de dag, in de 

brandendee zon, door de foute buurten van de stad op zoek naar een restaurant (...eeeh....of 

wass het nou toch geen restaurant?), we hebben er in ieder geval goed gegeten. Ook met 

Kluwertjee (Disco koning numero Uno!) een tweede maal naar Lissabon, waar we ongelofelijk 

vettee burgertjes hebben gegeten in de meest ranzige tent van de stad; ze smaakten overigens 

primaa (Hee Kluwer, nog een Jameson?). Ik zal nog een ere plaatsje moeten zoeken voor Mariah 

Carey.. Marcel Duin stelde altijd, gehee! onbaatzuchtig, zijn aceton ter beschikking. Hij is 

uiteindelijkk zelfs een uitstekend opvolger als zaalhoofd geworden (maar of hij er nu zo blij mee 

is??).. Martijn (L.L. van Laren) met zijn enorme kennis van zaken. Ook met hem ben ik op pad 

geweestt voor een congres. Ditmaal in Zweden (waar het bier ongelofelijk duur is). 

Jeroenn Diederen, jouw bieravondjes waren legendarisch. Het eigengemaakte bier was niet altijd 

evenn smakelijk, maar een avondje Roetertoeter was altijd wel goed voor het een of ander. 

Wim,, altijd bereikbaar als backup voor allerhande computer problemen (en interessante 

plaatjes).. Anouk, zo zwartgallig was het nou toch ook weer niet? 

Onderzoekk kan je niet doen zonder chemicaliën; Cees Bergfeld, altijd goed voor een praatje in 

hett magazijn. Dorette: ik had dat gedestilleerde water echt nodig. 



Dee nieuwe collegae: Jeroen (a.k.a Spreng), Jeroen, Erica, David en Alexandre op de zevende 

verdieping,, helaas maar kort meegemaakt. In ieder geval succes met julli e eigen promotie. 

Verderr zijn er in de loop der tijd heel wat studenten geweest die op hun manier bijgedragen 

hebbenn aan de sfeer op de werkvloer. Anne, Eric, Frank, Koen, Meivin, Rene, Tehila (ook 

gezelligg mee op wintersport) en al die anderen die er voor kortere en langere tijd zijn geweest. 

Verderr al die andere (oud)collegae verspreid over de zevende en negende verdieping: Basak, Bert 

(2x),, Choade, Danielle, Debby, Edward, Eric, Frank (2x), Franticek, Gino, Guido, Hans, 

Hans-Werner,, Jitte, Johan, Joost, Joris, Maarten (2x), Martin, Mike, Karina, Kevita, Mara, 

Paul,, Peter, Piet, Piotr, Raymond, Rieko, Ron, (2x), Sander, Saskia, Steve, Taasje, Ulrike, 

Vincentt en al die anderen die ik mogelijk ben vergeten. 

Naastt de wetenschap is er heel wat support van thuis geweest. Zonder de steun van mijn ouders 

enn beide zussen was het een stuk moeilijker geweest. Altij d geïnteresseerd, ook al hadden julli e 

misschienn geen idee waarmee ik bezig was. 

Simona,, your never-ending support was invaluable. You made an enormous change in this past 

year.. You made it all worth while. Te iubesc. 

Iedereenn bedankt!!!!! 

Marcel l 




