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DANKWOORD D 

Tenslottee het meest gelezen stuk van dit proefschrift: het dankwoord. Dat dit het meest 

gelezenn wordt vind ik helemaal niet erg, want ik hecht er veel waarde aan om iedereen die 

mijj  heeft geholpen op deze wijze te kunnen bedanken. Promoveren is helemaal geen eenzame 

solistischee bezigheid! 

Alfredd Bliek, mijn promotor, wil ik bedanken voor de begeleiding en de zorgvuldige 

correctiess van mijn proefschrift. De geestelijke vader van het onderzoek is Eduard Poels, 

mijnn directe begeleider tijdens het onderzoek. Eduard, in het werk heb ik veel aan je te 

danken,, maar ook buiten het werk heb ik je leren kennen als een zeer sociaal en prettig 

persoon. . 

Dee volgende drie personen die ik wil bedanken waren in mijn promotietijd cruciaal 

voorr mijn werk en eigenlijk voor al het laboratoriumwerk op de afdeling. Bart van der Linden 

iss een zeer grote steun geweest in het onderzoek aan de verestering, zowel technisch als ook 

inhoudelijk.. Guido U-A Sai heeft me op prettige wijze op weg geholpen in het dimerisatie 

onderzoek.. Marjo Mittelmeijer heeft niet alleen de oppervlaktebepalingen gedaan, maar dacht 

enn werkte altijd mee wanneer dat nodig was. 

Tweee stagiairs hebben een belangrijk aandeel gehad in mijn werk aan de dimerisatie: 

Marnixx Bogert en Virgili o Floris. Met beiden heb ik met veel plezier gewerkt, met Virgili o 

hebb ik ook met veel plezier het nachtleven van Amsterdam onderzocht. 

Renatee Hippert, secretaresse van ITS, wil ik speciaal bedanken voor de vele hulp die 

ikk van haar gekregen heb in de periode dat ik al bij DSM werkte. Ik ben je zeer erkentelijk 

voorr de ondersteuning om de soms moeizame communicatie op gang te houden! Amedeo 



Dankwoord Dankwoord 

Andreinii  en Lars van der Zande hebben mij in deze periode ook geweldig geholpen om 

vragenn van referees te kunnen beantwoorden. 

Coo Zoutberg, Wietze Buster, Daan de Zwarte en Theo Nass van de werkplaats hebben 

opp voortreffelijke wijze mijn autoclaaf gemaakt en daarnaast (ook heel belangrijk) Lab Yum 

opengesteldd voor onze feesten! 

Nicolee Bacchini is misschien wel de belangrijkste persoon voor een AIO met 

ochtendhumeur:: zij zorgt voor zeer sterke koffie met een even scherpe opmerking erbij! 

Veell  collega's hebben voor een aangename tijd op de UvA gezorgd, allen hiervoor 

veell  dank. Met name de AIO-weekends zullen mij altijd bij blijven. Een aantal collega's wil 

ikk toch met name noemen. Alberto, spreek je nog een beetje Nederlands? Dat ji j uit 

Argentiniëë bent gekomen om getuige te zijn op ons huwelijk zegt genoeg over de band die 

wijj  hebben opgebouwd in onze gezamenlijke verhuistocht door Amsterdam. Monique, Bron 

enn Sjoerd waren mijn eerste kamergenoten, daarna heb ik het ook heel gezellig gehad op de 

kamerr met (van) Frank en Danny en later met Maurits. Met Sander en Huub (kom op 

Huubü!)) heb ik menige battle op de squashbaan uitgevochten. Samen met Arnoud heb ik op 

eenn vrije dag het simplistische begin van de ITS-AIO website gemaakt, die later vele 

duizendenn malen beter is gemaakt door Jochem. Met Bart(ita) ben ik zeer veel buiten het 

werkk opgetrokken, zoals in onze vakantie in Italië. Ook Adriaan Tates, Adriaan Kodde, 

Claudiaa Schmaltz, David Vidal, Eric Fourcade, Koen Pontzen, Marijke Pieters, Menno 

Dreischor,, Richard Baur, Roland van Vliet, Samuel de Lint, Simona Popovici, Sorin Bildea, 

Thijss Vlugt en Titus van Erp wil ik niet ongenoemd laten, allen heel erg bedankt voor een 

leukee tijd! 

Naastt de collega's en vrienden op werk wil ik ook deze kans gebruiken om een aantal 

mensenn buiten het werk te bedanken die belangrijk voor me zijn geweest in deze periode: 
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Mij nn broer Martijn, Merle, Gabriela, Maria, Chiquita, Colak, Johan, Bastiaan en mijn 

teamgenotenn van Hurley Heren 1. 

Mij nn ouders wil ik bedanken voor de voortdurende steun in de afgelopen drukke jaren. 

Ioana,, te iubesc. Marrus e cel mai scumpulet! 
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