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Dankwoord d 

Dee vraag wanneer ik nu eindelijk eens ga promoveren, werd mij de laatste jaren wel 
heell  vaak gesteld. Eigenlijk vond ik dit niet eens zo belangrijk. Dit veranderde 
grotendeelss toen ik terug kwam uit Bosnië en MTC mij een jaar werk aanbood om 
hett materiaal, dat ik inmiddels verzameld had, uit te werken tot een promotie. Het 
heeftt toch nog wel even geduurd met name door persoonlijke omstandigheden. 
Terwijll  mijn chemische achtergrond veel meer gericht is op de Quantum Chemie, 
ligtt er dus nu een theoretisch proefschrift op het gebied van de thermodynamica 
zoalss deze gebruikt wordt en kan worden binnen de milieuchemie. Vooral de grote 
verscheidenheidd aan onderwerpen binnen de chemie, die met thermodynamica 
beschrevenn kan worden, spreekt mij zeer aan. Theoretisch benaderd natuurlijk, 
wantt voor experimenteel werk ben ik niet in de wieg gelegd. Dat laat ik dan ook 
heell  graag aan anderen over. Die kunnen dat veel beter dan ik. 
Pass nadat ik het laatste artikel over irreversibele thermodynamica geschreven had, 
begonn ik echt grip te krijgen op mijn eigen promotiewerk. De rol van mijn 
promotor,, Harrie, was hierin van het allergrootste belang. Regelmatig begonnen we 
overr een onderwerp te praten, doch kwamen niet verder dan het eerste punt. 
Discussiërenn over kleine onderwerpen, die dan langzamerhand toch uitgroeiden 
naarr iets substantieels en ook andersom. En vervolgens moet het dan ook weer 
strakk opgeschreven worden. De discussies met jou over allerlei theoretische 
onderwerpenn vormden altijd voor mij de krenten in de pap. Je maakte altijd tijd 
voorr mij en vooral in de laatste fase bewaarde je het overzicht, het geduld en 
stimuleerdee mij om toch door te gaan. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het 
geweldigg doch zeer inspannend vond om dit hele proces met je door te maken. Ik 
benn je dan ook heel veel dank verschuldigd. 

Vann John Parson leerde ik dat biologische processen vooral complex zijn en vrijwel 
altijdd niet doen wat je verwacht. Dat maakte het voor een theoreticus 
problematisch,, met name als de eindpunten ook nog moeilijk gemeten kunnen 
worden.. Lastig voor mij, maar door je discussies en uideg kon een aantal 
onderwerpenn toch concreet gemaakt worden. Bedankt John voor al deze nieuwe 
inzichten. . 
Nextt I would like to thank all members of my promotion committee who took the 
effortt to read and comment on (parts) of my work in this thesis and explain 
difficul tt topics to me. Especially the time and energy you put into our discussions 
wass of a very great value to me. Again my sincere thanks. 
Vann Pirn de Voogt leerde ik vooral wat er zoal analytisch bij komt kijken binnen de 
milieuchemie.. Daarnaast waren de discussies over verschillende onderwerpen heel 
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verfrissend,, vooral ook om dat je zo goed en snel tot de crux van de zaak kon 
komen.. Bedankt Pim voor je uideg en discussies. Ik heb er van genoten. 
Franss van der Wielen, Jan van der Steen en Martin van Velzen konden misschien 
well  vaak zeggen "meten is weten", maar meten is toch wel heel iets anders dan 
weten.. Vooral ais ik vroeg hoe meet je dat nu even, werd het woord " even" wel 
heell  snel in zijn context geplaatst. Ik stond altijd versteld wat er allemaal bij Wam 
kijkenn en was dan ook heel blij dat ik dat zelf niet hoefde te doen. Wat heerlijk als je 
datt aan goede krachten kunt overlaten. Allemaal heel erg bedankt voor het werk dat 
julli ee voor mij gedaan hebben en de uideg die julli e mij over analyses hebt gegeven. 
Mett sommige mensen ben je jaren verbonden. De uren(jaren) lange discussies over 
staüsüekk en Quantum Chemie met Chi hebben mij geleerd hoe dicht deze twee 
verschillendee werelden bij elkaar stonden. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
dee waarden gingen steeds als een rode draad door al onze discussies heen. En 
gelukkigg was je op het gebied van computers zo goed, dat ik er alleen maar naar 
hoefdee te kijken. Je kennis over de werking van veel computerprogramma's bleek 
vann onschatbare waarden voor mij. Gelukkig bleven onze discussies niet beperkt 
tott alleen deze zaken. Chi, heel hartelijk bedankt. 

Mett Merel en Titia heb ik vele uren gediscussieerd over allerlei biochemische 
onderwerpen.. Een nieuwe wereld ging open. Gelukkig konden we ook vele zaken 
relativerenn en waren de contacten buiten het werk even belangrijk. Bedankt voor al 
julli ee steun. 
Aann het eind van mijn periode bij MTC vertelde Remi Laane over allerlei processen 
inn de zee, een voor mij volslagen onbekend terrein van toch zo'n belangrijk 
milieucompartiment.. Jammer dat dit zo kort duurde. Bedankt Remi voor deze 
nieuwee inzichten. 
Hennyy wil ik met name bedanken voor al de administratieve hulp, vooral in de 
laatstee fase van mijn proefschirft en op de meest vreemde momenten. Bedankt 
Henny. . 
Alss theoreticus maak je heel veel gebruik van de bibliotheek. Het was dan ook 
fantastischh hoe snel, efficiënt en behulpzaam Marijke, Rik en Ankie waren in het 
tracerenn van referenties, boeken, uitvoeren van searches e.d. Heel hartelijk bedankt 
voorr al julli e hulp. 

Velee koffiepauzes liepen uit door discussies met Kees, André, Anniek, Anton, 
Hélène,, Walter, Pieter, Peter, Mirjam&Gerrit, Niels, Ronald, Ruud, Wiegert. Vooral 
dee variatie aan onderwerpen boeide mij enorm. Allemaal bedankt! 
Dee hulp van sommige studenten was onontbeerlijk voor enkele delen van mijn 
werk.. Bedankt René, Sophie, Jeroen en Laurens. 
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Ookk wil ik Pieter van Broekhui2en bedanken voor de steun in de moeilijke laatste 
fasee en de extra uurtjes die ik ronder probleem regelmatig aan de afronding van 

mijnn proefschrift kon besteden. 
Voorr allen die ik vergeten ben, bedankt voor julli e steun! 
Lastt but not least hebben mijn ouders, familie, vrouw en kinderen mij in deze lange 
periodee gesteund, met rust gelaten op momenten dat het belangrijk was en mij weer 

energiee gegeven op momenten dat ik het niet meer zag zitten. Het doet dan ook 
pijnn aan mijn hart te moeten constateren dat Belinha, Ebrand en mijn moeder het 

eindee van mijn proefschrift niet hebben mogen meemaken. 
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