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Dankwoord d 

Ditt proefschrift kwam tot stand met de hulp van velen. 

Zeerr erkentelijk ben ik mijn promotor Prof. Dr C.A.J. Ammerlaan, voor zijn inspirerende 

begeleidingg en de nauwgezette correctie van het manuscript. Bijzonder prettig was ook dat de 

voltooiingg van mijn proefschrift bij hem thuis kon plaatsvinden, terwijl 'Oma Toos' op de 

tweejarigee Pepijn paste. 

Tijdenss mijn vier jaar op het lab heb ik plezierig samengewerkt met vele directe collega's, 

wetenschappelijke,, technische en administratieve staf in het van der Waals-Zeeman Instituut 

vann de Universiteit van Amsterdam, op het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, 

Laboratoriumm voor Hoge Magneetvelden van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de 

Afdelingg Coördinatie Chemie van de Katholieke Universiteit Leuven. 

Bijj  mijn studie scheikunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht heb ik heel veel geleerd van Prof. 

Drr G. Blasse en de overige medewerkers. 

Mijnn dagelijkse omgeving is het Vechtdorp Breukelen, waar ik zeer velen heb leren 

waarderen;; "It takes a village to raise a child", iets dergelijks geldt ook voor een proefschrift. 

Eenn collega-moeder uit Katinka haar kleuterklas hielp met het engels. De man van de leidster 

vann de peuterspeelzaal heeft geholpen met de tekeningen op de omslag. De officiële zinnen 

vann de promotie plechtigheid heb ik kunnen oefenen tijdens een lectores training van de Kerk, 

ditt zijn slechts enkele voorbeelden. 

Ookk heel belangrijk voor mijn gemoedsrust is de vertrouwde kinderopvang, zowel de 

regulieree als diegene die ad-hoc bijspringen. 

Mijnn Breukelse paranimfen zijn druk bezig mij door de laatste loodjes heen te helpen. 

Mij nn vader heeft mijn interesse in de natuurwetenschappen geprikkeld en ontwikkeld vanaf 

hett begin, ik werd al op het Lab rondgedragen voordat ik kon lopen. Toen ik 5 was keken we 

samenn sterren op de hei, toen ik 10 was nam hij me mee naar het Evoluon, toen ik 15 was 

studeerdenn we samen voor mijn zendamateur-licentie, toen ik 20 was studeerde ik 

Scheikunde,, wat natuurlijk iets heel anders is, met 25 wees hij me op deze AIO-plaats, met 30 

vondd hij kleinkinderen ook heel belangrijk en (nu ben ik 35) dit proefschrift was er nooit 

gekomenn zonder zijn aanmoediging en hulp. 

Mij nn moeder wil ik bedanken voor haar niet aflatende steun en haar vertrouwen in de goede 

afloop. . 

125 5 



Tenslottee dank ik Tom voor zijn liefdevolle aanwezigheid Katinka en Pepijn voor hun 

vanzelfsprekendee liefde en het gemak waarmee ze zich aanpasten aan de eisen van de 

wetenschapp en de weerslag daarvan op mijn humeur. 

Bedankt! ! 
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