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Dankwoord d 

Alss je geruime tijd bent bezig geweest met je promotieonderzoek en de 
verslagleggingg daarvan, zijn er heel veel mensen die je wilt bedanken. Het is 
duidelijkk dat de positieve sfeer waarin ik op AMOLF heb gewerkt, te danken is 
aann de instelling van de mensen die er werken en die altijd bereid zijn om je te 
helpen.. Hoewel er veel AMOLFers zijn die ik in dat verband zou kunnen noemen, 
beperkk ik mij hier tot diegenen met wie ik een kamer gedeeld heb of met wie ik 
nauww heb samengewerkt in het kader van het ERA-project. Zij die niet genoemd 
wordenn kunnen zich troosten met de gedachte dat zelfs mijn beste vrienden 
genoegenn moeten nemen met een persoonlijke krabbel die ik voorin dit boekje 
plaatss voordat zij het van mij ontvangen. 

Dee probeer antichronologisch te werk te gaan en begin dus met mijn zusje 
Mariskaa (Ris) en promotor Jaap Boon, die terwijl ik dit schrijf hun creativiteit 
botvierenn op de omslag van het boekje. Jaap dank ik daarnaast in het bijzonder 
voorr de ronduit voortreffelijke wijze waarop hij mij heeft begeleid. Jaap, jouw 
enthousiasmee voor de wetenschap werkt zeer inspirerend. Mede door jouw 
ontspannenn begeleiding en de vrijheid die ji j je mensen geeft, heb ik altijd met 
plezierr mijn onderzoek kunnen doen. De prijs me gelukkig dat ik meer dan zes jaar 
mett iemand mocht samenwerken waar ik het ook persoonlijk zo goed mee kan 
vinden. . 

Annebethh en Marlies, julli e hebben de afgelopen weken enorm veel werk 
hebbenn verricht om het boekje drukklaar te krijgen en daarmee mijn lijden 
verlicht.. De waardeer julli e nimmer aflatende zorg voor kwaliteit bijzonder. De 
hoopp dat julli e inmiddels geen allergie hebben ontwikkeld voor zinnen als 
"Misschienn moeten we dat nog even aanpassen". Diya, dank dank dank, dat je me 
opp het allerlaatste moment, nota bene op je vrije middag, nog met de technische 
problemenn van de omslag hebt geholpen. 

Mare,, ji j was de afgelopen zes jaar mijn grote steun en toeverlaat op alles 
watt geen sector-instrument is. Zonder jouw hulp had ik veel leuke experimenten 
niett kunnen doen. Jij hebt niet alleen de instrumenten maar middels de fitness 
(zowell  buiten als binnen de muren van het lab) ook mij in goede conditie 
gehouden.. Overigens, wat denk je, is een FTMS zo'n krachtig apparaat omdat het 
zoo duur is? 

Joss en Sjerrie, doorzetters, wat was dat afzien hé, die eindeloze meetseries 
mett temperamonsters op de DTMS. Met goede wil en humor werkten we door en 
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door,, soms tot in de kleine uurtjes. Voorlopig even geen nopjes, sierjes en pbcu's 
meer. . 

Gert,, ik denk dat er niemand is met wie ik zoveel gesproken heb zonder 
hem/haarr aan te kijken als met jou. Of had ji j het niet tegen mij en ik niet tegen 
jou?? Altij d kon ik bij je terecht als ik weer eens met de handen in het haar zat 
vanwegee software en/of hardware problemen. We hebben samen met Linda en 
daarnaa met Donna veel lol gehad in dat concertzaaltje op 1.27. Zo'n prettig 
microklimaatt is van groot belang voor de creativiteit. 

"Nativee speakers' Donna, Liz, Alan, Leslie, Rodger and Pete, thanks a lot 
forr your good company and for your help when I was looking for the right words, 
whichh often resulted in very intesting discussions. 

Ex-kamergenotenn Gies, Inez, Ivana, Nick, Jorrit, Sannie, Sjorsje, en KJ 
bedanktt voor de leuke tijd die we hadden in het kippenhok. We zaten elkaar wel 
eenss in de weg, maar dat kon ook niet anders in zo'n klein hok en het was dan ook 
voornamelijkk fysiek van aard. (Af en toe ook akoestisch, als ik weer eens een uur 
off  langer met Marianne aan de telefoon was.) 

Ron,, ik heb veel geleerd van jouw lessen in pragmatiek en de aangename 
discussiess over de technische kant van de massaspectrometrie. Bij dat laatste 
onderwerpp is ook Piet belangrijk geweest. Ik maak van de gelegenheid gebruik 
omm te zeggen dat heb genoten van de partijtjes pingpong met hem aan de 
koffietafel,, zonder balletje en batje, maar met woord en geest. Alle 
(oud)Macromollers,, Jan, Vincent, Janine, Parisz, Erik, Gerard, Muriel, Jaap vdW, 
Tina,, Ad, Sophie, Leo (francois mayonaise), Lidwien, Katrien, Petra, Marcel, 
Stefan,, Wim, Chris (de oorzaak van mijn komst naar AMOLF), Dominique, 
Beatrice,, Xinghua en Ahmed, bedankt voor julli e collegialiteit en gezelligheid. 

Mariannee Odlyha and also Marcello Picollo, Mauro Bacci, and Neil 
Cohen,, it was a great pleasure to work with you in the ERA-team. Met de 
persoonn van Arie Wallert, bedank ik alle mensen van het restauratieatelier van het 
Rijksmuseumm die mij geholpen hebben met de dosimetrische verkenningen van 
dee museumomgeving aldaar, of zoals Arie het noemt het 'sensortjes plukken'. 

Ditt boekje is een MOLART report en niet voor niets. Het was me een 
groott genoegen om deel uit te maken van zo'n divers project. De dank alle 
Molartistss van verschillende pluimage voor de prettige samenwerking. 

Hett slot van dit dankwoord is gereserveerd voor mijn ouders. Papa en 
mama,, zonder julli e liefde, vertrouwen en bescherming had ik niet eens aan deze 
promotiee kunnen beginnen. Jullie zijn geweldige kanjers! Dat mag best wel eens 
gezegdd en, zoals in dit geval, gedrukt worden. 

Oscar,, Amsterdam, oktober 2001 
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