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Nawoord 

Gedurende mijn promotieonderzoek heb ik mij beziggehouden met langdurige fysieke 
mishandeling. Het doel hiervan was om daarmee zoveel mogelijk ontordening en desta
bilisatie te veroorzaken. De verontruste lezer, die waarschijnlijk met het doorlezen van 
dit nawoord is begonnen, kan in de samenvatting (en hopelijk ook in de rest van dit 
proefschrift) nalezen dat een aantal volledig onschuldige materialen het lijdend voorwerp 
vormden van deze behandeling. Ondanks de anarchie die gesuggereerd wordt door het 
karakter van het onderzoek, is dit proefschrift tot stand gekomen dankzij veelvuldige 
interactie en samenwerking met anderen. Zij zorgden ervoor dat verschillende aspecten 
van het onderzoek gerealiseerd konden worden en hielpen mij de orde te herstellen in de 
chaos die elke promovendus zo nu en dan op zijn weg vindt. Hen wil ik hier bedanken. 

In de eerste plaats wil ik mijn promotor, Frank de Boer, danken voor de steun en 
het vertrouwen dat ik steeds van hem kreeg om te doen wat mij op dat moment het 
meest geschikt leek. Je slaagde er elke keer weer in om zeer waardevol commentaar te 
leveren, zelfs met betrekking tot zaken die ver buiten je eigen vakgebied liggen. Ook 
je ongecompliceerde en pragmatische houding op zowel het wetenschappelijke als het 
organisatorische vlak vind ik een bewonderenswaardige eigenschap. 

Eduard Poels is in eerste instantie zijdelings bij het onderzoek betrokken geraakt, 
maar heeft uiteindelijk een zeer belangrijke bijdrage hieraan geleverd. Dank zij je gedegen 
vakkennis en precieze woordkeuze wist je steeds bijzonder zinvolle aanvullingen te geven, 
wat op mij zeer motiverend heeft gewerkt. Ondanks je vertrek bij de universiteit ben je 
gelukkig steeds in staat gebleven om mijn teksten kritisch door te nemen. 

De grote initiator en motor achter het kogelmaalonderzoek op het van der Waals-
Zeeman Instituut (WZI) is Hans Bakker geweest. Jij was het die op een gegeven moment 
het plan hebt opgevat om eens te onderzoeken hoe 'andere' typen materialen zich bij 
ontordening zouden gedragen. Behalve het leggen van de geschikte contacten was een 
erg sterk punt van je om naar concrete resultaten toe te werken. Ook op het gebied van 
presentatie heb ik veel van je kunnen leren. Ik ben dan ook blij dat ik zelfs na je officiële 
vertrek geregeld een beroep op je heb mogen doen. 

Rias Lok heeft een enorme hoeveelheid werk verzet aan polymeerpoeders. Je hebt 
o.a. een manier gevonden om de lastig te bewerken poeders te kunnen quenchen en hebt 
eindeloos DSC metingen aan de polymeren uitgevoerd. Daarnaast vond ik het erg gezellig 
dat je een paar jaar lang mijn kamergenoot bent geweest. 

Cor Tuijn heeft als mede-vakgroepslid veel zinvol commentaar geleverd op het onder
zoek. Door alles nog eens nauwgezet door te nemen heb je dikwijls de vinger kunnen 
leggen op onvolkomenheden die iedereen over het hoofd gezien had. Je bezoekjes waren 
ook altijd een welkome afleiding. Jaren geleden ben ik mijn studie natuurkunde begonnen 
met jou als begeleider van het practicum, feitelijk het fundament van de studie. Het is 
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mooi dat je ook bij dit stadium aanwezig bent. 

Veel plezier heb ik beleefd aan het contact met mijn eerste kamergenote Imke Modder 
en met de overige leden van de vakgroep: Erwin Schoonderwaldt, Georg Rixecker, Hideaki 
Takano, Hua Yang, Lei Huang en Mark Kuin. 

Voor Röntgendiffractie-experimenten kon ik terecht bij Bert Moleman en Willem 
Moolhuyzen. Aangezien deze metingen met steeds heel standaard waren, was het fijn 
dat jullie energie staken in het ontwikkelen van nieuwe technieken. Omdat jullie aan de 
andere kant van de gang zaten kon ik ook voor hulp van allerhande aard een beroep op 
jullie doen. 

Veel experimenten zouden niet mogelijk zijn zonder de hulp van Hugo Schlatter en 
Ton Riemersma. Jullie waren altijd bereid mee te denken over bij voorkeur niet 'even 
tussendoor' op te lossen experimentele en technische problemen. Doorgaans met succes 
wat varieert van de ontwikkeling van nieuwe kogelmaalapparatuur tot het nauwkeurig 
isotherm uitgloeien van polymeerpoeders. 

Bert Zwart en Eddy Inoeng zijn van grote hulp geweest door de vervaardiging van 
ampullen en met de turbopompen. 

Ekkes Brück en Nasun hebben de magnetische metingen aan Ni/PBD voor mij uit
gevoerd. Voor metingen aan het magnetisme van Cu/ZnO ben ik geholpen door Jacques 
Klaasse. Luminescentiemetingen aan ZnO zijn uitgevoerd met hulp van Tom Gregor-
kiewicz en Vinh Nguyen. 

Harry Beuker, Johan te Winkel, Johan van de Ridder, Rene Rik. Ron Manuputy 
Sjoerd en Wim Schuylenburg wil ik bedanken voor het ontwerp, de vervaardiging en 
het onderhoud van de kogelmolens en andere technische ondersteuning. Henk Pot Jaap 
Berkhout, Paul Langemeijer en Thijs Post hebben de met altijd even dankbare taak 
van overbelaste systeembeheerder met veel inzet uitgevoerd. Gelukkig is de computer
en netwerk groep de laatste tijd steeds beter gestroomlijnd, wat heel prettig was in dit 
stadium. Vooral Derk Bouhuijs en Mare Brugman wil ik danken voor hun snelle reactie 
op plotseling opdoemende problemen, waar ik hen op de meest exotische tijdstippen mee 
heb kunnen lastigvallen. 

Ondersteuning op het WZI heb ik verder ontvangen van met name Dick Jensen, Ineke 
Baaij, Mariet Bos en Philo Zijlstra, en van de portiers Dirk de Vries en Sandra. 

Verdere collega's op WZI die ik om uiteenlopende redenen wil vermelden zijn Eline 
Kooi (die mij op de hoogte gebracht heeft van deze promotieplaats), Peter de Châtel (voor 
het bezoek aan Hongarije), (bijna-)kamergenoten Klaas Prins en Francis Laarhoven, Alec 
Maassen van den Brink (voor het enerverende bezoek aan Hong Kong) en verder Alain 
Alan, Allard, Erik-Paul, Flip, Heidi, Joost, Mark, Ruud, en allen die ik hier niet bij naam 
genoemd heb. 

Bij het Instituut voor Technische Scheikunde ben ik door Alfred Bliek gastvrij ont
vangen om experimenten te kunnen uitvoeren aan Cu/ZnO monsters. Hierbij heb ik veel 
hulp gekregen van de analisten Bart van der Linden, Jurriaan Beckers, Lars van der Zande 
en Marjo Mittelmeijer. Dankzij Bart heb ik de metingen aan lage-druk methanolsynthese 
kunnen doen, terwijl Marjo alle BET oppervlakken en porositeiten heeft gemeten. Een 
groot aantal ICP-metingen is uitgevoerd door Jaap Elgersma. 

Met Amedeo Andreini heb ik veel kunnen discussiëren over het merkwaardige gedrag 
van koper. Verder heb ik hulp gehad van- en plezierig kunnen samenwerken met Adriaan 
Bart, Bron, Danny Emiel, Frank, Han, Maurits, Remko en Ye. 
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Bij het opzoeken en de levering van de meest obscure referenties heb ik hulp gekregen 
van Marijke Duyvendak, Rickey Tax, Ronald Winter en Wim Kuppen. 

Dankzij Patricia Kooyman heb ik meer inzicht gekregen in de structuur van Cu/ZnO 
door het uitvoeren van hoge resolutie TEM-metingen, waarvan een mooi voorbeeld op de 
kaft prijkt. 

Jilt Sietsma en Paul de Heij hebben de eerste aanzet gegeven tot een verklaring van het 
gedrag dat optreedt in gemalen polymeren. Paul, ik heb me tijdens de conferentieweek 
in Santiago de Compostela bijzonder goed vermaakt. 

Van het Shell Research en Technology Centre wil ik Gert-Jan Kramer en Wim Wiel-
draaijer danken voor de eerste metingen aan kogelgemalen Cu/ZnO en Jos van Deursen 
voor de hulp bij het onderzoek aan polymeren. 

Robert Terörde van de firma Engelhard is zo vriendelijk geweest om een aantal 
Cu/ZnO monsters beschikbaar te stellen. Ik hoop nog eens een (liefst niet te) kleine 
Johannes met je te doen. 

Of the Lehrstuhl für Materialverbunde at the Christian Albrechts Universität Kiel, 
I would like to thank Franz Faupel and members of his group for the co-operation and 
for inviting me to come to Kiel. TEM measurements on metal/polymer mixtures have 
been carried out by Conrad von Bechtolsheim, Knut Behnke and Zohreh Keshavarz, and 
PALS measurements by Katja Günther-Schade. It has been a pleasure to work together 
(on a distance) with you. 

The research on Bi2Pds has been carried out in co-operation with the group of Paul 
Ziemann at the Abteilung Festkörperphysik of the Universität Ulm. The irradiation 
experiments have been carried out by Bernd Heinz and Ralph Durner, whom I like to 
thank for this, as well as for the nice and constructive discussions. 

Differential Dissolution experiments were performed at the Boreskov Institute of 
Catalysis in Novosibirsk, Russia, by Vladislav Malakhov, Anatoly Vlasov and Larissa. 
I owe much to you for your hospitality during my stay in Akademgorodok. I also had 
the pleasure to have some fruitful discussions with Tamara Yurieva and members of her 
group. 

Of the Semenov Institute of Chemical Physics in Moscow. I would like to thank 
Andrei Streletskii for inviting me to the institute and for his help with their literature on 
mechanically milled polymers. 

I am grateful to Martin Lok and Mike Watson from Synetix for carrying out a high-
pressure methanol synthesis measurement on one of our Cu/ZnO catalysts. 

Except for getting us in contact with ITS, I would like to thank Bill Brower of the 
Marquette University in Milwaukee, Wisconsin for carrying out TEM measurements on 
Cu/ZnO catalysts. 

Bij de vervaardiging van de layout van het proefschrift is het BTßX advies van Joris 
van den Berge van grote waarde geweest. Ook op Jeroen Snel, Maarten Hagen en Tycho 
Sonnemans heb ik een beroep kunnen doen. Wat ik bij hen allen echter het meest waardeer 
is hun vriendschap. 

Tenslotte, hoewel zij doorgaans geen bijdrage hebben geleverd aan de inhoud, wil 
ik mijn familie, vriend(inn)en en mede-musici van harte danken voor de afleiding, hun 
geduld en bovenal voor het feit dat ze er zijn. 




