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Dankwoord d 

Ikk heb van heel veel mensen gehoord dat het dankwoord het moeilijkste stukje van je 

helee proefschrift is: dat is zo. Je bent zo bang om mensen te vergeten terwijl dat 

absoluutt niet de bedoeling is! 

Omm te beginnen wil ik natuurlijk mijn begeleiders aan de Universiteit van Amsterdam 

bedanken.. Alfred, je hebt mij veel vrijheid gegeven om de richting van het onderzoek 

zelff  te bepalen, daar heb ik erg veel van geleerd. Peter, onze besprekingen waren voor 

mijj  motiverende bijeenkomsten waar ik met veel plezier aan terug denk. Eduard, ik 

vondd het fijn dat je op veel van mijn IOP bijeenkomsten als ondersteuning aanwezig 

was. . 

Tenn tweede wilde ik graag de studenten bedanken die aan het in dit boekje beschreven 

onderzoekk hebben meegewerkt. Veel werk daarvan is immers in dit proefschrift terug 

tee vinden. Henny, we zijn ongeveer tegelijk begonnen. Ik mag, denk ik, wel zeggen dat 

wee op een heel vriendschappelijke manier hebben samengewerkt. Een betere start kon 

ikk niet wensen! Niels, het was een hele ervaring om met jou samen te werken, 

aangezienn ik niet zo geïnteresseerd was in computers. Terhi Soupajarvi: I would like to 

thankk you for your enthousiasm during your stay at our laboratory. Maurice, jammer 

datt 'light blocking' toch niet de juiste methode was om agglomeratie te bestuderen! 

Mireille,, de hoeveelheid werk die ji j verzet hebt gedurende je stage en afstuderen was 

fantastisch.. Sabita, ji j was de laatste, en ook met jou heb ik erg prettig samengewerkt. 

Samenn met Mireille hebben toch wel wat afgekletst. Jullie hebben met z'n tweeën de 

langg verwachtte experimenten in de autoclaaf uitgevoerd. 

Elkk half jaar moest ik verantwoording afleggen aan een IOP begeleidingscommissie. 

Dee actieve kool IOP-bij eenkomsten stonden al snel bekend om hun levendige 
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discussies.. Ik wil alle commissieleden bedanken voor hun interesse en enthousiasme. 

Eenn aantal mensen wil ik met name noemen. Ten eerste Margriet Reimerink: 

fantastischh dat we alle kolen en informatie die we nodig hadden van Norit konden 

krijgen.. Ten tweede Leon Lefferts: ik heb het erg gewaardeerd dat ik zoveel 

experimentenn bij DSM kon doen. Voor deze experimenten wil ik ook graag Josephine 

Brackmann en Suzanne Lanckohr van DSM bedanken. 

Vi aa IOP ben ik niet alleen maar met mensen uit de industrie in contact gekomen, maar 

hebb ook nauw samengewerkt met mensen uit de groep van Professor van Bekkum en 

Professorr Geus. Annemieke en Wendy, beide bedankt voor alle gesprekjes die we 

hebbenn gevoerd. Enne Wendy, ook ik zal dat bekertje in Toulouse niet snel vergeten! 

Hett feit dat ik bij jou Paranimf mocht zijn zegt denk ik genoeg over onze 

samenwerking. . 

Verderr is de sfeer op het lab natuurlijk van zeer groot belang, en die was goed. 

Vandaarr dat ik iedereen daarvoor wil bedanken. Aangezien ik vijfjaar op de UvA heb 

rondgelopenn heb ik heel wat mensen zien komen en gaan. Aan de groep mensen uit 

mijnn beginperiode die mij nog steeds het drama douchemuntjes kwalijk nemen: sorry. 

Bronn en Remko, volgens mij vond Sjoerd ons echt te druk, maar ik vond julli e (alle 

drie)) prima kamergenoten. Sander, het was toch wel erg leuk om af en toe lekker op 

z'nn Delfts iemand te laten blijken datje het gezellig vindt, vandaar dat ik jou gevraagd 

hebb om mijn paranimf te zijn. Adriaan Tates, je was niet vaak aanwezig, wat jou 

misschienn wel mijn ideale kamergenoot maakte. Als je er was, was het wel gezellig. 

Mennoo volgde jou op wat weer een boel herrie op onze kamer veroorzaakte. Ioana, ik 

komm gauw weer een keertje thee drinken en Nederlands met je kletsen. Bart en 

Adriaan,, hopelijk hebben julli e mij als buurvrouw overleefd. Roland, Thijs en Jochem, 

eenn beetje Nerds zijn julli e wel, maar bedankt voor alle computer hulp. Daan, Theo, 

Coo Wietze, Hans, Paul, en Ron, zonder goede mensen op de werkplaats zijn goede 

experimentenn onmogelijk. Ik wil julli e bedanken voor het altijd meedenken over 

experimentelee setups en het altijd zo snel actie ondernemen. Marjo en Bart, dankzij 

julli ee kennis op technisch gebied reilde en zeilde het lab wel. Fred, ik vond het erg 

gezelligg om met jou samen naar huis te reizen. We hebben in de auto wat afgekletst. 

Nicole,, ik zal, denk ik, nooit meer zo'n koffiejuf tegenkomen. Je bent geweldig. 
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Ikk wilde ook Arja nog even via deze weg bedanken. Echt fantastisch dat je in de trein 

doorr al mijn hoofdstukken geploeterd bent. 

Hett thuisfront mag in zo'n dankwoord ook niet vergeten worden. Ik reken mijn 

moederr en mijn zus toch wel tot de belangrijkste personen in mijn omgeving. Mama 

enn Nicole, ondanks dat we een echte drie-eenheid zijn weten julli e niet zo veel van 

mijnn promotieonderzoek. Andere interesses hebben we wel altijd gedeeld, waardoor ik 

hett gevoel heb dat wij drieën een hele hechte band hebben. Gertjan, ji j bent voor mij 

niett zomaar aanhang, maar een echte broer. Een betere kan ik niet wensen. Mevrouw 

Moene,, Karin en Sietze: bedankt voor alle interesse die julli e in mij getoond hebben. 

Angèle,, ji j hoort voor mij, samen met Peter, ook bijj  mijn thuisfront. Ik vind het erg fijn 

datt ji j mijn paranimf wilt zijn. 

Rob,, wij hebben met zijn tweeën afgelopen jaren heel wat leuke en minder leuke 

dingenn meegemaakt. Jij wist precies wat het is om promovendus te zijn. Vandaar datje 

mijj  altijd alle ruimte hebt gegeven om dit goed te kunnen afronden. Bedankt voor al je 

liefde. . 

Monique e 
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