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Dankwoord d 

Tott slot van dit proefschrift zou ik graag iedereen willen bedanken die een 

bijdragee en ondersteuning heeft geleverd bij het tot stand brengen van dit proefschrift. 

Ikk heb met veel interesse en plezier mijn aio-schap aan de Universiteit van 

Amsterdamm verricht. Dit was mede mogelijk dankzij de mensen met wie ik het 

privilegee had om mee samen te werken in en rondom het Laboratorium voor Fysische 

Chemiee aan de Universiteit van Amsterdam. 

Allereerstt wil ik mijn promotor prof. Dr. Max Glasbeek bedanken voor het 

vertrouwenn in mij en het begeleiden van het werk tot succesvolle wetenschappelijke 

publicaties.. Ik heb een hele fijne en interessante tijd in jouw laboratorium mogen 

doorbrengen.. Ik heb vooral veel geleerd in het verwerken van de data tot goede en 

wetenschappelijkee artikelen en het geven van presentaties dankzij de vele discussies. 

Dee presentatie voor de UPS conferentie in Florence was een van mijn hoogtepunten 

tijdenss mijn aio-schap. 

Ookk wil ik mijn co-promotor Dr. Hong Zhang bedanken voor al zijn kennis en 

expertise.. Hong,you guided me and learned me about the principles and experimental 

"tricks""  for the fluorescence upconversion setup. You were always there from the 

problemss in the experiment to the challenges in analyzing and understanding the data 

too physica. 

Tevenss wil ik de promotiecommissie bedanken voor het plaatsnemen in de 

promotiecommissie. . 

Ikk was erg gelukkig in het begin dat ik een directe begeleider had in de 

persoonn van Dr. Werner Humbs. I would like to thank you for all the effort you have 

putt into the experiments and into me. With you our whole groupe had always such 

goodd times in a classic dutch windmill. This windmill showed you the true essence of 

thee honesty of Dutch people. 

II  also would like to thank Alessia, who has done an amazing mount of work in 

thee only two months you have spend here in Amsterdam. The project with your group 

inn Italy of the University of Roma ~ Tor Vergata was very succesful thanks to your 

effort,, your energy and your beautiful smile to start the day with. Moreover I would 

alsoo like to thank Prof. Dr. M. Casalboni and Paolo for the wonderful cooporation we 

alll  had together. Most of all I would like to thank you all for showing me Roma when 
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II  had the change to vissit you and your laboratorium. And in special I would like to 

thankk Allessia again in joining me and showing the amazing beauty of the Sixteenth 

Chappell  to me. 

II  also would like to thank prof. Dr. W. Rettig of the Humboldt University of 

Berlinn for the samples of the Michler's ketone and the bridged Michler's ketone and 

thee discussions to gain more knowledge about the twisting and solvation dynamics 

insidee these molecules. 

Bovendienn wil ik met name de technici van onze vakgroep bedanken. Ze zijn 

altijdd aanwezig en zo onmisbaar wanneer het gaat om alle apparatuur aan de gang te 

krijgenn maar ook aan de gang te houden. En dit geldt ook voor de geweldige gezellige 

atmosfeerr in de vakgroep. Rolf bedankt voor alles, je was altijd daar en je bent 

onmisbaarr wanneer het gaat om lasers, maken van samples en met alle kleine details 

diee bij deze experimenten zo belangrijk zijn. Jos wil ik met name bedanken voor zijn 

kenniss met betrekking tot de computers en de computerprogramma's die we nodig 

haddenn om de data te analyseren, het schrijven van de artikelen en het maken van de 

posters.. Maar vooral die ene zin die Jos zo vaak van mij gehoord heeft moet ik 

natuurlijkk nog een keer noemen hier in dit proefschrift: "Jos ik heb geen flauw idee 

hoee ik het deed, maar de computer is weer vastgelopen." Ik wil ook Dick bedanken 

voorr al jouw kennis en expertise met name voor de single photon counting setup. 

Dankzijj  jou was het altijd een plezier om met deze setup te werken. Ik kan mij 

nauwelijkss een dag herinneren dat die het niet deed. Bovendien deed je altijd erg je 

bestt om het record van de kortste puls te benaderen en ik wil je bovendien bedanken 

datt ik heb kunnen meten rondom de excitatie van 350 nm. Michiel ik wil jou erg 

bedankenn voor alle optische ondersteuning. Maar ook voor de koffie en het 

organiserenn van de legendarische kerstborrels. Zonder jou zouden die niet mogelijk 

zijn,, laat staan legendarisch. Ik denk dat vele aio's de kerstborrels nooit zullen 

vergetenn en ja, julli e zijn de gelukkigen met al zovele kerstborrels. 

Ookk wil ik mijn collega's aio's bedanken. Michiel bedankt voor de 

programmatuurr voor de "data-massage", dankzij jou waren de programma's geheel 

gebruiksvriendelijkk en wat is een "data-massage" zonder een "fit-all" . David wil ik 

bedankenn voor de vele discussies en met name de goede samenwerking tijdens het 

gevenn van de werkcolleges Structuur van de Materie II. Paul wil ik bedanken en veel 

success wensen met het afronden van zijn promotie-onderzoek dit of volgend jaar. 
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Daarnaastt wil ik ook de overige leden van de vakgroep Fysische Chemie bedanken, 

mett name de groep van prof. Dr. Cees de Lange, voor het plaatsnemen in de 

promotie-commissiee en natuurlijk ook de vele interessante discussies en het 

begeleidenn in de vormgeving van de werkcolleges Structuur van de Materie II. 

Daarnaastt bedank ik ook de aio's van Cees: Anouk, Connie, Mark, bedankt voor de 

fijnefijne tijd. 

Tevenss wil ik ook de groep van prof. Dr. W. J Buma bedanken. Wybren's 

aanwezigheidd was vaak alleen zichtbaar in de vorm van schommelende koffie in de 

koffïekan.. Arjan en Dick wil ik bedanken voor de vele gezellige uurtjes die we 

hebbenn mogen doorbrengen in die ene windmolen, maar ook in de Krater, de 

Roetertoeter,, een groene olifant en ook de hond in de pot. Daarnaast bedank ik ook de 

"jongee honden" van Wybren Jan: Mathijs en Grzegorz. 

Tijdenss mijn aio tijd heb ik ook veel steun gehad aan al mijn vrienden, waar ik 

eenn heel boek over kan schrijven. Mijn excuses dat ik in dit dankwoordje julli e veel te 

kortt doe, maar julli e weten zelf beter en ik hoop dat mijn dank in de persoonlijke sfeer 

beterr uitkomt dan op deze pagina's. Speciaal wil ik toch de sneakpreview mensen 

bedankenn met de vele films die we gezien hebben. En ja, soms komen er prachtige 

filmsfilms uit Taiwan. Ook mijn chemie-vrienden met wie ik al zo'n goede tijd heb gehad 

sindss het begin van mijn studie Scheikunde. En ook de vele vrienden in mijn kleine 

geboorteplaatsjee Enschede wil ik speciaal bedanken, zonder hen zou ik niet in 

Amsterdamm zijn. Natuurlijk ook een extra bedankje voor mijn vrienden met wie ik 

altijdd een biertje kon pakken en de vele gezellige uurtjes. I also would like to thank 

myy international friends with who I had many good times but I am truly sorry that I 

can'tt write down all the episodes in this too short thank you. But I do hope I made you 

alreadyy realize the importancy you play into my life. 

Speciaall  wil ik mijn familie bedanken op wie ik altijd kon terugvallen en die 

mijj  altijd steunde zelfs als ik niet altijd even goed kon uitleggen wat ik nou precies 

deed.. Maar zonder julli e had ik dit nooit kunnen doen. 

Dankjewell  iedereen!!! 

137 7 



" " 


