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DANKWOORD D 
{ACKNOWLEDGEMENTSS IN DUTCH) 

"Inn de wetenschap gaat het om feiten, niet om personen." 
(Mariee Curie) 

Naa het drinken van 1.845 liter koffie, het afleggen 29. 472 reisuren 
(exlusieff  de vertragingen) en het moeten aanhoren van de geboorte van 
1333 Golden Retreiver puppies (ik zal u de namen besparen) liggen alle 
hoofdstukkenn op mijn bureau klaar. Het opstellen van het dankwoord is 
geenn eenvoudige opgave. Allereerst moet er een grens aan de 
dankbaarheidd vastgesteld worden, alvorens aan de waslijst van collega's, 
vriendenn en familie te beginnen. Het vaststellen van deze grens is het 
moeilijkste.. Op die manier wordt een dankwoord meestal meer een 
politiekee aangelegenheid dan een echt dankwoord. Veel dankwoorden 
staann vol met mensen waarmee hoogstens een woordje tijdens de koffie 
gewisseldd is. En moet ik nu wel of niet de mensen noemen die dit 
proefschriftt nooit in zullen zien? Moet ik het kantinepersoneel van de 
ACTAA en het Slotervaart ziekenhuis bedanken, zonder wie ik heel wat 
lunch-- en avondmaaltijden gemist zou hebben? En met de receptionist(e), 
portierr en veiligheidsbeambten heb ik toch ook lol gehad? En vergeet ik 
niett iemand? Ik geloof dat ik gewoon maar een dankwoord van een 
eerderr gepromoveerde collega er bij haal en de daarin genoemde namen 
gebruikk om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. Bij deze 
duss een politiek dankwoord waarin ook mensen die ik zeer dankbaar ben 
verscholenn zitten. 

Allereerst,, zoals gebruikelijk, wil ik mijn promoter Albert Feilzer 
bedankenn voor de enthousiaste manier waarop je mij wist te motiveren. 
Jouww enthousiasme was niet alleen onbeperkt als het om tandheel-
kundigee restauratieve materialen ging. Naast al onze gesprekken over 
alless wat in de voorgaande negen hoofdstukken is weergegeven, hebben 
wee ook menig uur weten te vullen met computers, klussen in huis, aan 
dee auto en boot. 

Voortss wil ik mijn co-promotor Maxim Aarnts bedanken voor zijn 
bijdragee aan het succesvol verlopen van mijn promotie onderzoek. 
Blijkbaarr had je door dat na die sinusvormige verplaatsing de rest wel 
zouu volgen. Het resultaat is daar. De taak van praatpaal en corrector kon 
ikk zeer waarderen. 

Ookk Carel Davidson ben ik veel dank verschuldigd voor je steun bij 
dee start van mijn promotie onderzoek. Speciaal zal mij de ambiance bij 



blijvenn waarin wij de werkbesprekingen voerden: vastgesnoerd in een 
vliegtuigtoestell  op weg naar Madrid of op het bureau van de 
vreemdelingenpolitiee in verband met een bommelding. 

Eenn andere fijne en leerzame samenwerking was met Toon de Gee. Ik heb 
niett alleen veel geleerd, maar ook veel lol gehad tijdens onze 
besprekingenn en daarbuiten. Naast de chemie kwam altijd, tot elk 
toehoorder'ss verveling toe, de toestand op de AEX ter sprake. Voorlopig 
wordtt het doorwerken tot ons pensioen. 

Ookk wil ik een woord voor waardering uitspreken voor mijn 
kamergenoot,, Pallav, voor wat hij met mij (en ik met hem <zucht>) heb 
moetenn doorstaan. Ik ben je zeer dankbaar voor je hulp bij het slopen en 
makenn van een trekbank. De samenwerking met Joost Buijs was gewoon 
fantastischh en tezamen legden julli e de basis voor mijn werk. Mij n dank 
iss GROOT. 

oo Arie Werner en Jacqueline Rezende wil ik bedanken voor de infrarood, 
,55 SEM en krimp metingen. Zoals julli e zien zijn deze metingen niet voor 
§§ Jan m.d.k.a. gedaan. 

>> Raimond van Duinen, prachtig waren die (z)waanzinnige verhalen. 
™™ Niek de Jager, onze discussies over elastische vervormingen zijn de 

basiss voor hoofdstuk 8. Guiseppe Isgro, as spoken by Peter Sellers: 'it's 
beenn a hard day's night, and I've been working like a dog'. Thanks for the 
pep-talkss for my crazy working days during the lay-out work. Ahmed El-
zohairy,, again no Egyptian sporter wil l be present at the Olympic 
Winterr games. I hope for you that the IOC wil l introduce Olympic 
Dessertt games. 

Ookk wil ik oud-collega's Fernanda Sanders - Tavares da Cunha Mello, 
Gertt Boere, Bernard-Jan Venhoven en Hans Ferwerda bedanken die, 
opp wat voor manier dan ook, zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan de 
totstandkomingg van dit proefschrift. Ik vond het fijn om met julli e te 
werken.. Fernanda, je weet nu hoe je in Spanje een gratis kop koffie kan 
krijgen. . 

Eenn tweetal studenten heeft bijgedragen aan dit proefschrift. Tjalling 
Algera,, het lag zeker niet aan jouw dat er niet veel over jouw werk in dit 
proefschriftt terug te vinden is. Bedankt voor je inzet en hopelijk heb je 
geenn nachtmerries aan 'Jos is echt de klos' overgehouden. Jacob Lahdo, 
dee enorme hoeveelheid werk die ji j hebt verricht is de basis voor 
hoofdstukk 8 en 9. Ik vond het leuk om met je te werken en ik durf het nu 
all  te zeggen dat Nederland een goede tandarts rijker wordt. 



Dankwoord Dankwoord 

Enn dan nu de waslijst van studenten en buitenlandse gasten waarmee ik, 
tijdenss heel wat koffie uurtjes, loze uurtjes en vrijdagmiddagborrels in 
dee bar, al dan niet wetenschappelijk geouwehoerd heb: internet en 
autofreakk Yves Siauta, Homenet en onderweg-naar-morgen figurant 
Ferdinantt IJf, pronto Simona Raddi, glass cutter Keisha Bruney en 
eclipsee Giorgo Vittoria. 

II  would like to thank all the partners of the CRAFT project, specially 
Susannee Seibold and Pierre Htibsch, for the stimulating discussions 
aboutt mathematical modeling, soccer, stocks, European beers, and much 
more.. I have enjoyed the cooperation and I hope to meet you all, 
somehow,, somewhere, somewhen. 

Ookk wil ik de buren bestaande uit Jan Poorterman, Ronald Gorter, 
Michiell  Duijx, en in het bijzonder Irene Aartman, bedanken voor de 
fijnefijne sociale uurtjes in ACTA maar ook in het buitenland (beleving WK 
voetball  in Nice). 

Beebss van Riessen, Harm Jan van Gijssel, Leszek Sczaniecki en Klaas Jan 
vann Egmond ben ik zeer dankbaar voor de het maken van de lay-out van 
ditt proefschrift in kort tijdsbestek. 

Dee ondersteuning van verschillende diensten en personen, zoals Bertus 
vann der Hoff, Joop Ketting van de instrumentele dienst, Yvonne Mantel 
vann het secretariaat van de buren, Peter Wort en Liesbeth Knies van de 
bibliotheek,, Tony (Centrale) Bergamin van de facilitaire dienst en John 
Andree Wekking van de beveiliging, was onmisbaar bij het uitvoeren van 
goedd onderzoek. 

Dr.. Sharon Rozzi (3M), you made a valuable contribution to chapter 8 
andd 9. Thank you very much for you discussions and I hope you enjoyed 
yourr stay. Dr. Erdrich and Dr. Grundler (Heraeus Kulzer), thanks for 
supplyingg the filler material and the silane treatment of fillers. 

Krij nn de Jong wil ik bedanken voor de ruimte die je mij gaf voor de 
afrondingg van dit proefschrift. 

Tonnyy en Ron wil ik bedanken voor de vele en gezellige gast-aan-tafel 
gelegenhedenn die altijd onverwachts, op de meest vreemde tijdstippen 
enn altijd onaangekondigd plaatsvonden. 

Lievee ma, dank voor je onvoorwaardelijke steun en liefde. 



Almaa Dozic en Peter Bolhuis, geweldig dat julli e mijn paranimfen willen 
zijn.. Ik dank julli e voor de steun in die toch wel spannende uren. En 
Peter,, bedankt voor je fantastische gevoel voor humor! 

Tenslottee wil ik de lezer van dit proefschrift bedanken voor zijn /haar 
belangstellingg voor de resultaten van mijn onderzoek. Zonder jouw 
zouu het schrijven van een proefschrift zinloos zijn. 

Finally,, my very sincere gratitude is with you, my reader, because 
withoutt you the whole ordeal of thesis writing would be utterly 
pointless. . 


