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Dankwoord Dankwoord 

Heell veel dank! 
Venezia,Venezia, feêBraio 2004 

(Dag(Dag Cieverds, 

Ditt is de tweede versie van mijn dankwoord. Versie één was 17 pagina's lang, en had meer 

wegg van een dagboek dan van een dankwoord. Er waren dan ook wel zó veel interessante 

onderdelen,, spannende gebeurtenissen en gezellige mensen in dit project dat ik er wel een 

boekk over zou kunnen schrijven. Waarvan akte. 

Laatt ik het toch maar kort houden. 

Pim,, ji j verdient de eerste plaats in dit dankwoord. Op alle denkbare manieren heb je aan dit 

proefschriftt bijgedragen. Je bent mede-auteur van alle hoofdstukken waarvan je vele versies 

gedetailleerdd hebt becommentarieerd. Soms kreeg je als dank slechts mijn beteuterde blik 

vann al die rode strepen, maar elke keer moest ik toch toegeven dat het verhaal er weer een 

stukk beter van werd. Je maakte altijd tijd om mij het overzicht van het onderzoek terug te 

geven,, als ik me weer eens te veel in details zat vast te bijten. Het was fijn met je samen te 

werken!!  Ook ben ik erg blij dat je het belangrijk vond dat ik in contact kwam met andere 

wetenschappers,, en mij daarom op reis stuurde of meenam naar Barcelona, Wiesbaden, 

Leipzig,, Brighton, Granada, Madrid, Wenen, Hamburg, Cadiz en Yerseke. 

Remi,, ook ji j bent als promotor in grote mate verantwoordelijk voor het tot stand komen van 

ditt proefschrift. Naast het wetenschappelijk advies heb je als regelaar gezorgd dat ik met 

fantastischee monsternamefaciliteiten de Nederlandse wateren kon afvaren, en wist je mij 

altijdd de juiste weg te wijzen naar de mensen of informatie die ik nodig had. Ook heb je me 

somss met beide benen op de grond gezet met je realistische kijk op de werkelijke waarde 

vann wetenschappelijke resultaten in de maatschappij. Je enthousiasme voor mijn werk 

hebbenn mij zeer geïnspireerd. 

Harrie,, mijn promotor, we hebben iets minder samengewerkt dan van te voren was gepland, 

maarr ik ben blij dat aan het einde onze onderzoekspaden elkaar toch wisten te kruisen. 

Bedanktt voor je uitleg over wetenschap en poëzie. 

Thomas,, you were a true inspiration to me. My stay in your lab in Wiesbaden was extremely 

usefull  and enjoyable, yielding excellent scientific and social results. Your daily quiz on 

sciencee made me a bit uncertain at first, but certainly widened my scope. And besides 

science,, you also tried to teach me about aspects of lif e much more complicated than 

sciencee (with only moderate success). 

Alsoo many thanks to Peter Eichhorn and Jutta Muller, for your expertise and good company. 
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Tatjana,, thanks for taking good care of me during many of the evening hours in the KUZ 
andd Kamin of Mainz. And after my stay in Germany, your company only became better. 
Manyy thanks to Damia Barceló and his co-workers in Barcelona. Mari-Carmen, Josep, and a 
numberr of other people taught me many things over there, ranging from mass spectrometry 
too the values of Mediterranean life and salsa. Thanks for giving me an excellent time! 
Dee reisjes binnen Nederland waren minstens zo spectaculair als daarbuiten. De 
monsternametochtenn op de Hollandse wateren waren een fantastische ervaring. Alle mensen 
diee hieraan hebben meegeholpen wil ik graag hartelijk danken: de coördinatoren, de 
bemanningg van de schepen Mitra, Argus en Cygnus, de mensen van het RIKZ lab in 
Middelburg,, de meetdiensten en meetleiders (Ben de Jong: ik genoot van je enthousiaste 
verhalen!).. Ook culinair gezien waren de weekjes op de Mitra een hoogtepunt uit mijn AiO-
tijd.. Bedankt, kok Jan! 

Ondankss dit gereis heb ik toch de meeste tijd doorgebracht bij mijn MTC-collega's in 
Amsterdam.. Ik ben blij dat ondanks de onverdiende problemen waardoor de vakgroep 
geplaagdd werd de sfeer in onze koffiehoek toch altijd prima was. 
Joris,, Sabrina en René: het was fijn om de mooie en moeilijke kanten van het AiO-schap 
mett julli e te kunnen bespreken. 
Bedanktt Frans, voor al het geduld waarmee je die vreemde nieuwe machine genaamd LC-
MSS aan de praat kreeg, en elke keer opnieuw tijd wist te maken als er weer een nieuw 
mankementt was. Peter, Pieter, Henny, Jan, John, Bart, Han: ook bij julli e kon ik regelmatig 
aankloppenn voor hulp bij allerlei technische, organisatorische of wetenschappelijke zaken. 
Ookk de hulp van de mensen van de technische en electronische dienst, de bibliotheek en de 
computerdienstt waren onmisbaar voor mijn onderzoek. 
Monica,, nina de mis ojos, thanks for brightening up the lab in Amsterdam! 
Ikk vond het enorm leerzaam om regelmatig met studenten samen te werken. René, ik 
begeleiddee je toen ik zelf ook nog maar net bezig was, en samen hebben we heel wat van 
surfactantenn geleerd. Caroline, thanks a lot for struggling with me to get the instrument 
runningg (your exorcist-ritual-artwork was a great technique to improve the performance of 
thee machine). Anne-Marie, samen genoten we van de nachtelijke sterrenhemel op de 
Noordzeee tijdens de cruisetochten. Een mooie ervaring! Chris, je co-auteurschap van 
hoofdstukk 7 bewijst hoe nuttig je scriptie voor mij is geweest. Ik ben blij dat we het ook op 
hett muzikale en alcoholische vlak zo goed met elkaar kunnen vinden. 
Collega's,, wat begonnen we het weekend altijd goed zeg! Aan het eind van een lange 
vrijdagg op het lab zaten we tijdens de vrijmibo vaak nog langer in de kroeg dan we hadden 
gewerkt.. Wander en Onno, ik ben blij dat julli e ook toen we al lang geen collega's meer 
warenn de weg naar café de Roeter wisten te vinden. 
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Dankwoord Dankwoord 

André,, de dagen dat ji j niet bij MTC aanwezig was waren voor mij de zwaarste. Bedankt 

voorr al het plezier dat we hebben gehad. 

Naastt al deze mensen die hebben meegewerkt aan dit proefschrift, wil ik ook een aantal 

mensenn bedanken omdat ze geregeld mijn aandacht van dit proefschrift wisten af te leiden. 

Vriendenn van het PCC, de UvA, De Spuyt, het Embry ensemble: wat ben ik blij met jullie! 

Mirjamm & Cora, ik herinner me nog de fijne Oosterpark-pasta-picknick op een zomeravond 

inn die moeilijke eindfase waarin ik achter mijn computer gekluisterd zat. Dankzij dit soort 

welkomee traktaties heb ik uiteindelijk de eindstreep gehaald. 

Emiel,, Marieke, Femke, Isabella, Natasja, Cees-Jan, Caren, ook julli e hebben me tijdens 

dezee AiO-tij d op vele momenten gesteund en vermaakt. Bedankt! 

Liesbeth,, je had altijd een hoop interesse voor mijn werk, en ik ben vereerd je als paranimf 

tee hebben. Ik heb genoten van je gezelschap sinds de eerste keer dat we elkaar dwars zaten 

opp het PCC. Ik hoop dat er nog vele bezoekjes aan theaters, restaurants, en kroegen zullen 

volgen. . 

Ronald,, paranimf, met je verfrissende kijk op de wetenschap wist je mij altijd weer aan het 

denkenn te zetten ("is dat nou eigenlijk wel belangrijk, dat milieu?"), maar nog leuker is het 

omm met je over andere dingen te praten. Ik ben blij dat we al sinds de brugklas samen 

lachen,, drinken, zingen en reizen. Bedankt datje me wist te verzekeren dat het allemaal wel 

goedd zou komen met deze klus. Speet! 

Zelfss deze zesde regel in het dankwoord heb je dik verdiend. 

Hett laatste bedankje is voor mijn lieve familie. Suzan, Brigit, Leo, Jasper & Djuna: wat is 

hett fij n om julli e om me heen te hebben! 

Lievee papa & mama: bedankt dat julli e me altijd hebben gestimuleerd in alles wat ik doe. 

Dankzijj  julli e ben ik hier gekomen. 

Ikk ben trots op jullie. 
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