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Dankwoord d 

Nou,, dat was het dan. Met deze laatste bladzijden komt er een einde aan 

eenn heel lang verblijf aan de UvA. Ik wil op deze plek alle mensen bedanken 

diee betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift en 

mijnn zeer plezierige tijd bij het Instituut voor Technische Scheikunde. 

Uiteraardd als eerste mijn promotor, Piet Iedema. Beste Piet, sinds mijn 

aanstellingg als TwAIO hebben wij steeds zeer plezierig samengewerkt. Je 

niett aflatende enthousiasme gedurende mijn stage in Geleen heeft me doen 

besluitenn de sprong te wagen en als AIO verder te gaan. En daar heb ik nog 

steedss geen spijt van! En wie weet dat we ook in de toekomst nog samen 

aann DPD kunnen blijven werken. 

Bestee Huub, mijn co-promotor. Jij hebt een belangrijke stempel op mijn 

universitairee carrière gedrukt. Vanaf het eerste jaar als student (jij gaf 

Reaktorkunde,, ik ben er in afgestudeerd) tot aan mijn promotie (Jij het 

rekenwonderr met polymeren en DPD, ik heb beide elementen verenigd in 

mijnn onderzoek) ben je nauw betrokken geweest bij mijn reilen en zeilen. 

Ikk heb jouw vrolijke en inzichtelijke begeleiding altijd zeer gewaardeerd en 

ikk hoop dat in de toekomst weer velen na mij daarvan kunnen profiteren. 

Hoee belangrijk de goede begeleiding ook is, zonder aan- en tegen(!)spraak 

redd je het niet. Ik wil dan ook allereerst mijn kamergenoot en paranimf 

Sanderr bedanken. We hebben veel gepraat en gelachen (zowel over het 

werkk als daarbuiten) en ik heb zeer veel gehad aan jouw kennis en hulp op 

velerleii  gebieden. Laten we dat zo maar volhouden (zeven uur in de Munt?). 

Daarnaastt wil ik Berend Smit en iedereen binnen zijn simulatiegroep be-

dankenn voor het meedoen aan de werkbesprekingen. De (soms stevige) 
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discussiess hebben mij zo af en toe weer eens nuttig met mijn neus op de 

feitenn gedrukt. 

Ja,, en dan alle collegae, waarmee je aan de koffietafel bij de onvermoeibare 

Nicolee onzin kletst, mee sport, naar de film gaat of een ontspannend potje 

Quakee speelt (Fight! Menno en Wiho). Die zijn onontbeerlijk voor de juiste 

werksfeer.. Daarom bedankt: Abdon, Adriaan Tates, Adriaan Kodde, Al-

berto,, Arnoud, Bart de Graaf, Bart van de Rotte, Berend van Wachem, 

Bron,, Chris, David Dubbeldam, David Vidal, Dirk, Elio, Emil, Eric, Erik, 

Evert-Jan,, Gooitzen, Henk, Henk-Jan, loana, Jantien, Jan-Willem, Jean-

Pierre,, Jochem, Jurriaan, Karin, Koen, Lars, Maddalena, Marieke, Marijke, 

Martijn,, Maurits, Menno, Merijn, Monique, Nicolas, Peter, Paul, Remko, 

Richard,, Sander Groenendijk, Samuel, Simona, Snezana, Tim, Titus, Ty-

cho,, Tony, Ye en vast nog een heleboel meer, die ik waarschijnlijk wel weer 

zall  zijn vergeten. 

Tott slot kom ik dan uit bij mijn familie. Lieve Pap en Mam, waar zou ik zijn 

zonderr julli e continue interesse, enthousiasme, ondersteuning en liefde? 

Ikk weet dat julli e zo mogelijk nog trotser zijn op dit boekje dan ik en dat is 

eenn heel fijn gevoel. Dank julli e voor alles. 

Lievee Stefanie, mijn andere paranimf, hoe kan het ook anders? Ik vind het 

geweldigg dat degene die mij ooit, in een grijs verleden, de juiste schop gaf in 

dee richting van Scheikunde, mij nu helpt de laatste deur van de universiteit 

weerr dicht te doen. 

Enn aan het einde van de film krijgt de held het meisje, zo hoort het ten-

minste.. Maar, lieve Bianca, ik prijs me zeer gelukkig dat we clichés altijd 

hebbenn vermeden en ji j vanaf het begin achter, naast en bij me hebt ge-

staan.. Gelijktijdig met het afsluiten van deze periode in mijn leven, breekt 

voorr ons samen een nieuw hoofdstuk aan. En als dat voor ons net zo ver-

looptt als het vorige, kan deze film me niet lang genoeg duren. Don't forget 

yourr boots! 


