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Dankwoord 

Tijdens mijn promotie heb ik me zelf ook wel eens als een pressure swing reactor gevoeld. 

Ik heb met mensen gewerkt die mij gemotiveerd op druk konden brengen, er waren mensen 

door wie ik drukbestendig bleef en ik ben gelukkig af en toe door en met anderen van druk 

afgehaald. Jullie wil ik hier bedanken. 

Alfred, je hebt mij altijd het gevoel gegeven datje vertrouwen in me had. Je gaf ieder 

resultaat, hoe kleine de stap voorwaarts ook was, een enthousiast onthaal. Daarnaast liet 

je ook merken datje de eenzame kanten van het promoveren wel kende. Dat heb ik erg in 

je gewaardeerd. Succes bij de verdere uitbreiding van het instituut. 

Marjo, de kwikprinses in het porosity palace. Helemaal in het begin heb ik samen met 

jou de DSC aan de sorptomatic gekoppeld. Ik heb van al onze discussies over adsorbentia 

veel opgestoken. Bart, jouw helpende handen sprongen iedereen bij en dus zo ook mij. Dat 

er twee mensen gekomen zijn om jouw plek op te vullen, zegt eigenlijk genoeg. Beiden 

bedankt! 

Als eerste kolonist op C6.16' heb ik veel kamergenoten voor kortere tijd gehad: Profes

sor Plesu, Jungfang, Zhimei. Sascha. Rik. loa en Ralph. Ik heb met jullie prettig gewerkt 

in deze kamer. Met de komst van Tycho en Bart kreeg ik echter 'echte' kamergenoten 

die in dezelfde groep aan een gerelateerd onderwerp werkten. Ik heb de betrokkenheid bij 

elkanders werk zelf altijd sterk gevoeld en gewaardeerd. Tycho en Bart, ik vind het erg 

leuk dat wij drieën als C6.16' straks in de aula staan. 

Ik heb drie maanden met Jacques de Bruijn samengewerkt aan de modellering van een 

industriële adsorber. Ik heb een leuke tijd gehad op SRTCA en veel geleerd tijdens deze 

welkome afwisseling. Ik vind het erg leuk om er weer "terug" te zijn. Er is veel veranderd, 

maar de sfeer is goed gebleven. 

Door de dunne wand hielden we altijd goed contact met de buren op C6.16 (zonder 

accent). Met Koen, Adriaan en Roland deelde ik eerst het telefoonnummer. Monique en 

Menno hielden ons goed op de hoogte welke versies van Excell ze gebruikten. Ik vond het 

(bijna) altijd prima hoor! 
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Met het huidige aantal afstudeerders was Ymke een aanwinst voor mijn promotie

onderzoek. Ymke, je hebt de eerste stenen gelegd voor hoofdstuk drie. Marek en Peter 

werkten mee aan de hoge-druk-ethyn-opstelling en aan het screenen van de adsorbensia. 

David en Bart van de Rotten, ik mocht een beetje meedenken over de cyclische reac

toren waaraan jullie werkten. Ik vond dat erg leuk. Bij een promotie hoort een lied. 

Monique was het daar als eerste mee eens. Frank, Danny en Sjoerd, dank voor jullie tips 

aan de startende en solliciterende promovendus. 

Alle andere leden van de katalysegroep, Eduard, Amadeo (dank voor de NH3 TPD), 

Remko, Bron (de loepjes laten geen loopjes met zich nemen!), Koen, Maurits, Marijke 

(met BB sport op het terras, gaap!), Ingo. Ye, Lars, Jurriaan, Emiel, Guido en Han (in 

willekeurige volgorde), bedankt. 

Paul wil ik bedanken voor de automatisering van de opstelling, Hans voor het door

voeren van de vele netwerkwijzigingen en Gooitzen en Jaap voor het systeembeheer. 

Willem Vermin en anderen achter de schermen bij SARA wil ik bedanken voor de reken

tijd op het SP2 cluster en de goede service vanuit hun organisatie. Co, Wietze, Daan en 

Theo van de mechanische werkplaats, ik heb niet de meest uitdagende klussen aangedra

gen, maar jullie hebben ze wel altijd perfect gedaan. Dank jullie wel. Fred, Joop Lankes, 

Renate, Ellen en Maureen, jullie wil ik bedanken voor het voeren van de financiële admi

nistratie en het secretariaat. 

Nicole, bedankt voor alle heerlijke koffie. 

Marijke Duy vedak, Rickey Tax, Joop Frankvoort en Ankie Koeberg van de Bibliotheek 

bedank ik voor het leveren van alle literatuur, van onze en andere bibliotheken. Gerrie en 

Ron van de glasblazerij, ik heb maar één glazen kunststukje bij jullie besteld. Ik was er 

wel blij mee. 

Clara, Michiel, Monique en ik vormden samen het CHAOS. Ik zie ons nog stoom 

afblazen in het trappenhuis tussen de zevende en de zesde. We hebben er samen toch veel 

van geleerd en het bursalensysteem hebben we met genoegen ten onder zien gaan. 

Alle andere leden van het ITS, bedankt voor leuke tijd aan de UvA. De commissieleden 

wil ik bedanken voor het beoordelen van het manuscript en het constructieve commentaar. 

Piet en Ditta, mijn promotietijd begon met jullie vóór-stellingen. Elf rake zinnen over 

mij. Samen fietsend of tijdens een rondje Noorddijk-Zuiddijk kwam ik meestal pas echt 

los van Amsterdam. Bedankt voor jullie steun, goede raad en liefde. 

Ook Godelieve kan een goed portret van mij neerzetten. Grote zus en Peter, ik kom 

graag een keer bij jullie van de Biesbosch genieten. Peter, bedankt voor de mooie kaft. 
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In het wetenschappelijk onderzoek kan ik altijd blijven zoeken naar nieuwe antwoorden 

en vragen. In mijn leven heb ik één antwoord allang gevonden. Mijn grote liefde? Lieve 

Barbara, dat ben jij! 

£M -V" 






