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Dankwoord 

Zo, de laatste bladzijden, of zijn het de eerste die gelezen worden? Aan mijn plezie

rige tijd op de UvA komt nu een eind en rest mij nog de vele mensen die mij hebben 

geholpen bij de totstandkoming van dit proefschrift, te bedanken. Ten eerste mijn 

promotor. Piet, jij reageerde altijd enthousiast op mijn ideeën en zorgde dat ik mijn 

kennis overal kon vergaren. Ik hoop dat de DPD-koers die nu is ingezet nog lang 

een vruchtbare blijft. Huub, ik waardeer jouw manier van begeleiden zeer, zowel 

op als buiten het werk heb je mij het nodige bijgebracht (ik denk dan vooral aan een 

stukje zelf-motivatie op de squashbaan: "Kom op Huub!"). Jouw ideeën en inzich

ten hebben een belangrijke stempel op dit werk gedrukt, waarvoor ik je dankbaar 

ben. 

Naast een goede begeleiding zijn collegae om mee te overleggen erg belangrijk. 

Ten eerste wil ik daarbij mijn kamergenoot Roland noemen. We hebben samen 

heel wat discussies gevoerd en ik waardeer het zeer dat je altijd klaar stond met je 

hulp. Daarnaast wil ik Berend Smit bedanken voor het feit dat ik kon meedraaien 

in de Computer Simulations groep. De uitwisseling van ideeën met de groep en 

de samenwerking met jou en Thijs heeft mede mijn keuze voor DPD versterkt. Iets 

waar ik geen spijt van heb gekregen! 

Hoewel dit proefschrift gaat over computersimulaties, heb ik veel geleerd van de 

experimenten die zijn uitgevoerd. Deze waren niet mogelijk geweest zonder de 

opstellingen die gebouwd zijn door Co, Wietze, Daan en Theo. De hulp van Pe-
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ter, Paul en de studenten die bij mij hebben gewerkt, Johan, Erik, Jeroen, Remko, 

Diederik en Dirk (veel succes bij je eigen promotie!). Allemaal hartelijk dank voor 

jullie inzet. 

Voor de sponsoring en discussies wil ik Pierre Elemans, Wytske Bungen en Han 

Slot van DSM research bedanken. 

Een plezierige werkomgeving wordt zeker ook bepaald door de vele mensen waar

mee je, bij de onvergetelijke Nicole, de koffietafel deelt of samen een potje volleybal 

verliest. Hiervoor wil ik de volgende mensen bedanken: Abdon, Adriaan Tates, 

Adriaan Kodde, Alberto, Arnoud, Bart de Graaf, Bart van de Rotte, Berend van 

Wachem, Bron, Chris, David Dubbeldam, David Vidal, Elio, Emil, Eric, Erik, Henk, 

Henk-Jan, Ioana (arme planten op onze kamer, arme J&M), Jantien, Jan-Willem, 

Jean-Pierre, Jochem, Karin, Koen, Maddalena, Marieke, Marijke, Martijn, Mau-

rits, Menno, Merijn, Monique (denk eraan: paranimfen mogen niet kletsen), Ni

colas, Remko (altijd topfit en (te) fanatiek), Richard, Sander Groenendijk, Samuel, 

Simona, Snetzana, Steve, Titus, Tycho, Tony en iedereen die ik vergeten ben te noe

men. 

Tenslotte wil ik mijn familie bedanken. Pap en Mam, ik weet dat ik altijd bij jullie 

kan aankloppen en op jullie kan rekenen. Dat blijft voor mij een prettige gevoel. 

Suus, ik vind het geweldig dat jij je door mijn proefschrift heen geworsteld hebt en 

menige correctie op mijn engels aanbracht. 

De laatste regels zijn voor jou, Lau, jij was er echt altijd om mijn gedachten te ver

zetten. Ik denk niet dat ik kan beschrijven wat dat voor me betekende, maar ik kan 

slechts hopen dat ik hetzelfde gevoel bij jou kan veroorzaken. 


