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Dankwoord d 

Onderzoekk verrichten doe je niet alleen, daarom wil ik op deze wijze mijn dank en 

waarderingg uitspreken voor al diegenen die hebben bijgedragen bij de totstandkoming van 

ditt proefschrift. 

Inn de eerste plaats wil ik mijn promotor, Alfred Bliek, bedanken voor al het optimisme 

enn de tips over het uitzetten van de 'grote lijnen' van het onderzoek. Ondanks datje sinds 

kortt decaan bent aan de Technische Universiteit Twente heb jij mij de laatste maanden 

tochh nog zeer intensief kunnen begeleiden. 

Hessel,, het was een genoegen om met jou samen te werken aan de vele artikelen 

diee we samen hebben geschreven. De effectieve samenwerking heeft tot een vlotte 

afrondingg van mijn proefschrift geleid. 

Niett minder belangrijk zijn de bijdragen van onze technici. Bart, bedankt voor de IR-

metingenn die je voor mij hebt gedaan, hoewel je al lang niet meer bij ons werkt. Hans, 

bedanktt voor de vele discussies die we samen hebben gevoerd over elektro-magnetische 

straling.. Jurriaan, bedankt voor jouw technische steun die ik nodig had bij het bouwen van 

dee magnetron opstelling. Jouw efficiënte manier van werken en precisie heb ik zeer op 

prijss gesteld. In de artikelen waaraan we samen hebben gewerkt heb je wetenschappelijke 

kwaliteitt laten zien. Jaap, bedankt voor al de ICP-metingen. Kletsen met jou is altijd 

gezellig.. Lars, bedankt voor jouw inzet in het transiëntonderzoek en het EET Kiem project. 

Medee dankzij jou zijn de hoofdstukken 3 en 5 tot stand gekomen. Daarbij ben je een 

gezelligee reispartner. Tijdens de conferentie in Kiev en Loughbough hebben we niet alleen 

veell wetenschappelijke informatie gedeeld, maar ook de gezelligheid in de kroegen. 

Marjo,, bedankt voor al de BET-metingen die je voor mij hebt gedaan. Zonder deze 

metingenn had hoofdstuk 2 niet tot stand kunnen komen. Daarnaast was je iemand op de 

universiteitt waarbij ik altijd mijn problemen en frustraties kwijt kon. Onze 'vrouwenpraatjes' 

zall ik erg missen. Paul, bedankt voor het schrijven van het besturingsprogramma voor de 

magnetron.. Zonder jouw inzet hadden de experimenten met de magnetron nooit tot een 

success kunnen leiden. 

Ookk alle studenten die ik heb begeleid wil ik niet onvermeld laten. Hans, bedankt 

voorr jouw inzet ten behoeve van het literatuuronderzoek, dat zeer heeft bijgedragen aan 
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hett eerste hoofdstuk van mijn proefschrift. Verder wil ik Suzana, Peter, Rob, Rogier en Yu 

Lingg bedanken voor de werkzaamheden die jullie hebben verricht. 

Dee oude HKCP-club wil ik hier ook niet onvermeld laten: Adriaan, Amedeo, Bron, 

Bart,, Eduard, Maurits, Marijke (mijn laatste Nederlandse kamergenoot). Het was heel 

plezierigg om met jullie samen werken. Bart, jouw illegale discussie-uurtje op 

donderdagmiddagg heeft zo goed gewerkt, dat deze uiteindelijk is gelegaliseerd. 

Gefeliciteerd! ! 

Ookk mijn huidige kamergenoten, Erdny, Florin en Mehul, thank you all for the joyful 

timee I have had in our room B 624. Ellen, Fred, Maureen en Renate wil ik bedanken voor 

hett voeren van het secretariaat en de financiële administratie. Nicole, bedankt voor de 

theee en de correctie van mijn Nederlands. Ankie, Marijke en Stephan van de bibliotheek, 

bedanktt voor het leveren van alle literatuur uit onze en vele buitenlandse bibliotheken. 

Julliee zijn zeer goed in het opsporen van artikelen, met name die artikelen, die geschreven 

zijnn in exotische talen. Bert, Gerrie en Ron van de glasblazerij, bedankt voor alle 

reparatiewerkzaamhedenn aan mijn reactoren. Ik heb inmiddels de tel kwijt hoe vaak ik bij 

julliee langs ben geweest, maar jullie weten het vast nog wel. 

Karin,, Simona en Snezana, bedankt voor al de gezelligheid, en natuurlijk alle andere 

ledenn van het ITS voor de onvergetelijke tijd aan de UvA. De commissieleden wil ik 

bedankenn voor het beoordelen van dit proefschrift en jullie commentaar. 

Ookk mensen van andere universiteiten en onderzoeksinstituten wil ik bedanken voor 

hunn bijdragen aan dit proefschrift: Ruud, Frank en Gerard van ECN voor de gezellige 

samenwerking,, Peter, Ralph, Gert van Shell Reseach Centre Amsterdam voor de TEM, 

SEMM en XPS metingen, Tom van het Debye Instituut aan de Universiteit Utrecht voor de 

FTIRR metingen, Patricia van het National Centre for HREM aan de TU-Delft voor de TEM 

metingen,, en Erik van het ATO voor de dielectrische metingen. 

Christiane,, bedankt voor jouw betrokkenheid als goede vriendin. Fijn dat jij en Hessel 

paranimff willen zijn bij mijn promotie. 

Patrick,, bedankt voor de steun die ik de afgelopen jaren van je heb gekregen. Je 

hebtt een goed oor voor mijn problemen. Ook heb je mij ontzettend geholpen bij het 

Engels,, vooral in de begin periode, en daarvoor wil ik je alsnog hartelijk danken. 

Verderr wil ik al mijn familieleden, mijn ouders, Chlien, Lei, Frits, Fred, Jasmijn, Puck 

enn Riet bedanken voor jullie belangstelling en steun in de afgelopen jaren. 

154 4 



Dankwoord Dankwoord 

Mijnn liefste Rolf, zonder jou had ik nooit aan een promotieonderzoek durven te 

beginnen.. Jouw onvoorwaardelijke steun, begrip en vertrouwen heb ik heel erg 

gewaardeerd.. Ik heb jou lief!!!! 
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